
                            REGULAMIN KONKURSU ZERO WASTE 

 

§ 1 Organizator i cel konkursu 

 

1.Organizatorem konkursu ZERO WASTE zwanego dalej: „Konkursem” jest Starostwo Powiatowe  

w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia, zwane dalej :„Organizatorem”. 

2.Konkurs ma na celu promowanie zachowań przyjaznych środowisku, z zakresu  życia zgodnie  

z wartościami zero waste czyli generowaniem jak najmniejszej ilości odpadów. Konkurs pozwoli 

przyjrzeć się skutkom produkcji nadmiernej ilości śmieci, konsekwencjom działalności przemysłu 

mięsnego i mlecznego, zagrożeniom wiążącym się z konsumpcjonizmem-zgodnie z pomysłem, 

zaangażowaniem i kreatywnością wykonującego. 

3.Ideą konkursu jest wyróżnienie zdjęć lub krótkich filmików (max. 30 sekund) prezentujących działania 

w zakresie postaw ZERO WASTE. Uczestnik może przygotować zdjęcie lub film ogrodu deszczowego, 

potrawy związanej z tematyką przedsięwzięcia zero waste, lub innych działań zaliczających się do 

tematyki konkursu. Prace można wykonywać indywidualnie lub w zespołach max 5 osobowych.  

 

4.Konkurs ZERO WASTE jest jednym z zadań projektu „EKOPOZYTWNI II- rozejrzyj się i bądź eko”, 

finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Krakowie. 

 

                                                                § 2 Uczestnicy konkursu 

 

1.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół współrealizujących projekt „EKOPOZYTWNI II- 

rozejrzyj się i bądź eko”, którzy przystąpili do uczestnictwa w projekcie i wyrazili zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie samodzielnie lub 

w grupie max. 5 osobowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia 

(załącznik nr 1) i złożenie go wraz z pracą konkursową. 

2.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej opublikowane, ani nie 

zostały zgłoszone jako prace konkursowe w ramach innych konkursów. 



3.Zdjęcia konkursowe nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 

wymogów. 

 

 

 

                                                                    § 3 Zasady konkursu 

 

1.Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie lub filmik (max. 30 sekund) przedstawiający zachowania 

proekologiczne. 

2.Każdy uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić po jednej pracy. 

3.Każde wysłane zdjęcie lub film musi zawierać krótki opis będący interpretacją przysłanego na Konkurs 

zdjęcia (maksymalnie 500 znaków). 

4.Zgłoszenie do Konkursu wraz z pracą konkursową oraz podpisaną zgodą należy wysłać do 5 

października za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@powiat.bochnia.pl lub 

dostarczyć do organizatora na nośniku danych umieszczonym w zamkniętej kopercie 

                                                                  § 4 Ocena formalna i merytoryczna 

 

1.Ocenę formalną zgłoszeń do Konkursu przeprowadza Organizator. 

2.Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadza komisja konkursowa w 

skład której wchodzą: 

1. Pani Katarzyna Kępa – Hamuda Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Bochni 

2. Pani Sabina Kierepka Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Bochni 

3. Pan Mateusz Mulka Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Bochni 

4. Karolina Dziurdzia Podinspektor w w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

3.Prace konkursowe oceniane są według następujących kryteriów : 



a. Interpretacja i nawiązanie do tematu projektu, 

b. Adekwatność zdjęcia do tematu konkursu, 

c. Jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność. 

 

 

 

                                                              § 5 Laureaci konkursu i nagrody 

 

1.Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach indywidualnej i grupowej, wyjątkiem jest brak lub 

nie wystarczająca ilość zgłoszeń w danej kategorii, wtedy Organizator przewiduje jedną wspólną 

kategorię. 

3.Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów Konkursu zostaną 

podane na stronie www. 

 

                                                              § 6 Postanowienia końcowe 

 

1.Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

2.Uczestnik Konkursu oświadcza, że wszystkie zgłoszone do konkursu treści nie naruszają praw osób 

trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych osób trzecich, a także, że uzyskał wszelkie 

właściwe zgody osób, których wizerunek utrwalił na zdjęciach lub w filmie na wykorzystanie ich 

wizerunku w Konkursie. 

3.Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłasza do konkursu utwory, których jest autorem lub do których 

przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe. Uczestnik Konkursu udostępnia Organizatorowi 

utwory na zasadzie otwartej licencji/zgody. Dla uniknięcia wątpliwości organizator wskazuje, że 

Uczestnik udziela mu licencji m.in. do niekomercyjnego publikowania prac konkursowych, 

wykorzystania ich w materiałach Organizatora oraz w działaniach promocyjnych zarówno w formie 



elektronicznej jak i papierowej oraz rozpowszechniania prac konkursowych. Uczestnik konkursu 

wyraża zgodę na opublikowanie przekazanych zdjęć (prac konkursowych) na stronie 

www.powiat.bochnia.pl, kanałach mediów społecznościowych oraz materiałach promocyjnych 

powiatu bocheńskiego wyprodukowanych przez Organizatora. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

5.Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu. 

6.Od oceny formalnej zgłoszeń i merytorycznej oceny prac konkursowych nie przysługuje odwołanie. 

Konkurs ZERO WASTE został zorganizowany dzięki dofinansowaniu środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU pt. EKOSELFIE.  
 

 

 

1.Imię i nazwisko uczestnika/uczestników Konkursu, 

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

2.Szkoła do której uczęszczam, telefon, e-mail 
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 

3.Tytuł i krótki opis 
..........................................................................................................................................................
.............................................................. 

4. Zapoznałem się z klauzula informacyjną dla uczestnika projektu i wyraziłem zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

 

............................................ 

Data i czytelny podpis zgłaszającego/zgłaszających 

 

 


