Regulamin Konkursu Literackiego na Fraszkę lub Wiersz
„Na odpady mamy rady”
1. Konkurs ogłaszany jest w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przyjaźni środowisku –
edukacja ekologiczna w Gminie Zakrzówek” współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Zakrzówek, Gminna Biblioteka Publiczna
w Zakrzówku, Gminny Dom Kultury w Zakrzówku i placówki szkolno-wychowawcze
gminy Zakrzówek.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w gminie Zakrzówek.
4. Konkurs rozstrzygany będzie w jednej kategorii tematycznej, prace literackie: fraszka lub
wiersz zachęcający do segregacji odpadów.
5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.
6. Każde praca powinna być podpisana zgodnie z kartą zgłoszenia.
7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 maja 2014 roku.
8. Prace należy nadsyłać lub dostarczać pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna w
Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24B, 23-213 Zakrzówek, z dopiskiem „Na odpady mamy
rady”
9. Oceny prac dokona powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
10. Komisja przyzna nagrody książkowe i rzeczowe.
11. Po rozstrzygnięciu konkursu prace spełniające wymogi regulaminu opublikowane będą na
stronie internetowej gminy Zakrzówek www.zakrzowek.lubelskie.pl. Uroczyste wręczenie
nagród odbędzie się w czerwcu 2014 r..
12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek
nadesłanych drogą pocztową.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nadesłanych prac
do celów reklamowych w mediach, na plakatach i w innych wydawnictwach promujących
Gminę Zakrzówek.

Konkurs Literacki Na Fraszkę Lub Wiersz
„Na odpady mamy rady”
Karta uczestnika
(wypełniać drukowanymi literami)
Imię i nazwisko uczestnika:..........................................................................................................
Klasa .............................................................................................................................................
Szkoła............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wiek .............................................................................................................................................
Adres uczestnika ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu uczestnika .......................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna ............................................................................................................
Adres opiekuna ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu opiekuna .............................................................................................................
Tytuły pracy: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.............................................................................
Podpis Opiekuna lub Uczestnika

Oświadczenie
Informacje zawarte na karcie uczestnictwa są prawdziwe; jestem autorem nadesłanej pracy;
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia konkursu „Na odpady mamy rady”.

.....................................................................
Czytelny podpis uczestnika

