
Regulamin konkursu #DlaczegoWarto

§1 
Organizator 

Organizatorem konkursu #DlaczegoWarto jest URBIS sp. z o.o.  w Gnieźnie z siedzibą
przy  ulicy  Chrobrego  24/25,  zwany  dalej  Organizatorem.  Patronem  konkursu  jest
Prezydent  Miasta  Gniezna  –  Tomasz  Budasz.  Konkurs  organizowany  jest  w  ramach
projektu „Organizacja wydarzeń propagujących selektywną zbiórkę odpadów na terenie
powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego”. 

§2 
Temat

Tematem konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
z  zakresu  zasad  selektywnej  zbiórki  odpadów  oraz  funkcjonowania  Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

§3
Czas trwania konkursu 

Konkurs trwa od 1 marca 2017 roku do 4 czerwca 2017 roku, gdzie 1 marca 2017 roku to
data ogłoszenia Konkursu, a 4 czerwca to data wręczenia nagród. 

§4
Cele konkursu

Celem  konkursu  jest  propagowanie  idei  segregacji  odpadów,  wskazanie  korzyści
płynących z tego procesu, jak również zachęcenie do segregacji odpadów we własnym
domu. Ponadto konkurs ma na celu promowanie działalności Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Lulkowie. 

§5
Uczestnicy 

Konkurs  jest  przeznaczony  dla  uczniów  szkół  podstawowych  oraz  gimnazjalnych
znajdujących się na terenie Porozumienia Międzygminnego (tj. powiatów gnieźnieńskiego i
wrzesińskiego z wyłączeniem gminy Mieleszyn).

§6 
Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu będą oceniani w trzech kategoriach:

a) klasy 4-5 szkół podstawowych;
b) klasy 6 szkół podstawowych oraz klasy 1 szkół gimnazjalnych;
c) klasy 2-3 szkół gimnazjalnych.

 

2.  Warunkiem  uczestnictwa  jest  jest  nadesłanie  zgłoszenia  drogą  mailową  na  adres
wskazany przez Organizatora w terminie do 31 marca 2017 roku.



3. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
a) Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 
b) Klasę oraz Szkołę do której uczęszcza

§7
Zasady konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony w formie testu pisemnego, który jest przygotowany przez 
Organizatora.

2. Zakres wiedzy obowiązujący w Konkursie zostanie podany przez Organizatora na 
łamach strony Spółki Urbis w dniu ogłoszenia konkursu. 

3. W zależności od frekwencji w Konkursie zakłada się następujący sposób rywalizacji:
a) w przypadku niewielkiej liczby uczestników do wyłonienia zwycięzców zostanie 

rozegrany jeden etap;
b) w przypadku dużej liczby uczestników finałowy etap zostanie poprzedzony 

eliminacjami, które zostaną rozegrane w placówkach oświatowych.  

4. Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie przedstawiony przez Organizatora na
łamach Spółki Urbis.

5. Testy zostaną przygotowane przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora.

6. W przypadku równej ilości punktów dwójki lub więcej Uczestników, w obszarze miejsc
1-3, ostateczna kolejność musi byc rozstrzygnięta do skutku.

7. Do wyłonienia kolejności Uczestników z równą ilością punktów posłużą testy dodatkowe
przygotowane przez Organizatora.

8. W przypadku wyczerpania puli testów, o kolejności zdecyduje losowanie. 

§8
Nagrody 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o łącznej wartości 
5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych).

2. Za zwycięzców uznaje się trzech najlepszych uczniów w każdej konkursowej kategorii.

3. Prawo do odbioru nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

4. Organizator nie przyznaje ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrody rzeczowe.

5. Uczestnicy, którzy zostaną uznani za zwycięzców Konkursu wyrażają zgodę na 
publikację swoich danych osobowych (tj. Imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły) na 
stronach internetowych, na których zostanie opublikowana lista zwycięzców.

§9
Postanowienia końcowe



1.  Zgłoszenie  się  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz
warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do
Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).


