
Regulamin konkursu ekologicznego 
„Zrób coś ładnego, prawie z niczego”- ósma edycja

I. Organizator
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – Filia nr 1 zwana dalej 
Organizatorem

II. Założenia ogólne
1.Cele konkursu: 
- wykorzystanie ekologicznych materiałów do wykonania ekogadżetów, 
- rozwijanie inwencji twórczych i zdolności manualnych dzieci.

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.                              
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie ekogadżetów typu: zabawki, 
pudełka, torebki ozdobne, organizery, breloczki, etui itp. z materiałów takich  jak : papier, 
torebki foliowe, płyty CD, kapsułki po kawie, plastikowe butelki, kubki, sztućce, styropian, 
rolki po papierze toaletowym i po ręcznikach papierowych. 
Prace wykonane z innych materiałów nie będą brane pod uwagę.
3. Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem autora, nr telefonu,
numerem klasy i nazwą szkoły.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac na wystawie 
konkursowej.
5. Prace należy składać do 9 października 2020r.  w  Filii nr 1 przy ul. Wilkońskiego 32 .

IV. Rozstrzygnięcie konkursu: 23 października 2020 r. , godz. 16.00 w Filii nr 1 
Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, przy ul. Wilkońskiego 32.
1. Prace należy odbierać do 30 października 2020r. Prace nieodebrane przechodzą na 
własność Biblioteki.

V. Zasady oceniania i nagrody
Oceny prac dokona jury powołane  przez Organizatora. Pod  uwagę będą brane następujące 
kryteria: 
- estetyka wykonania
- oryginalność pracy
- stopień wykorzystania wyżej wymienionych materiałów
Dla zwycięzców przewidziano nagrody  ufundowane przez Organizatora. Wszystkim 
uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

VI. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 
przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów na stronie 
internetowej Organizatora i w mediach. Administratorem zbioru danych osobowych jest  
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Kilińskiego 16.

VII. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

VIII. Wszelkich informacji udzielają:  Filia nr 1 (tel. 52 357 64 70; e – mail : 
filia1@bmino.pl).

mailto:filia1@bmino.pl

