
REGULAMIN KONKURSU „ZIELONY OGRÓD” 
 
 

§ 1 
Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu „Zielony Ogród” jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w 

Polkowicach przy ul. Małej 1, 59-100 Polkowice, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2 
 

Przedmiot konkursu 
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie zdjęć, upcyklingowych* ozdób lub 

przedmiotów użytecznych znajdujących się w Twoim ogrodzie lub innej formacji roślinnej (np. 

kwietniki z palet lub opon itp.). Do zdjęć konkursowych należy dołączyć krótki opis w treści maila, 

tego co znajduje się na fotografii, jak zostało wykonane lub innych aspektów tworzenia 

ekologicznego „zielonego” ogrodu. Zadanie konkursowe należy wysłać mailem na adres: 

konkurs@zgzm.pl.  

*UPCYKLING - ponowne wykorzystanie materiałów przeznaczonych do wyrzucenia w celu 

nadania im nowej użytkowej bądź ozdobnej formy. 

 

§ 3 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wtórnego wykorzystywania odpadów, 

wskazanie możliwości wykorzystania i wydłużenia używalności niektórych przedmiotów oraz 

promowanie idei recyklingu. 

§ 4 
Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do dorosłych (powyżej 18-ego roku życia) mieszkańców gmin 
członkowskich ZGZM, którzy posiadają ogród lub inną formację roślinną (np. na balkonie, tarasie, 
działce itp.), zwanych dalej Uczestnikami. 
 

§ 5 
Zasady Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu od 2 do 5 zdjęć upcyklingowych ozdób lub 

przedmiotów użytkowych (np. kwietniki z opon lub palet) oraz dołączenia opisu tego co 

znajduje się na fotografii, jak zostało wykonane lub innych aspektów tworzenia 

ekologicznego „zielonego” ogrodu. 

2. Zdjęcia mają przedstawiać upcyklingowe ozdoby wykonane przez Uczestnika i znajdujące się 

w ogrodzie Uczestnika. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na adres mailowy konkurs@zgzm.pl: 

- od 2 do 5 zdjęć w formacie png. lub jpg., o wielkości do 3 MB każde zdjęcie, jako załączniki 

do maila, 

- krótki opis (do 10 zdań), w treści maila. 

- w treści maila należy wpisać również: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, 

adres, pod którym znajduje się formacja roślinna zgłoszona w konkursie, nr telefonu, 



oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, oświadczenie o zapoznaniu się z 

klauzulą RODO (załącznik nr 1) oraz skan wypełnionej zgody na publikację zdjęć (załącznik nr 2). 

4. Termin składania prac trwa od momentu ogłoszenia konkursu do 30 czerwca 2022 r. do 

godz. 23:59. 

5. Jeden Uczestnik wysyła jedną pracę konkursową (zdjęcia i opis). Jedna formacja roślinna może 

zostać zgłoszona przez jednego Uczestnika. 

6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które wcześniej nie zostały zgłoszone do innych 

konkursów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych uczestników konkursu 

oraz przesłanych zdjęć i opisów na potrzeby realizacji konkursu, w celach publikacji zwycięskiej 

pracy oraz w późniejszej promocji na portalu facebook.  

 

§ 6 
Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty zakończenia konkursu. 

2. Informacje z wynikami konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

(www.zgzm.pl), facebooku „Związek Gmin Zagłębia Miedziowego”, a laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

§ 7 
Komisja Konkursowa 

1. Prace konkursowe oceniane będą przez komisję konkursową na podstawie przesłanych 
przez Uczestników prac konkursowych. Głównym kryterium oceny jest wartość ekologiczna 
sfotografowanych elementów upcyklingowych ogrodu oraz ich estetyka.  

2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna. Na decyzję nie 

przysługuje odwołanie. 

§ 8 
Nagrody 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla pięciu laureatów konkursu. 

2. Nagrodami w konkursie są wyposażone plecaki piknikowe.  

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody oraz o miejscu i terminie 

wręczenia nagród. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, o czym powiadomi na swojej 

stronie internetowej (www.zgzm.pl).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, o czym powiadomi na 

swojej stronie internetowej. 

3. Regulamin konkursu, wraz z załącznikami, zamieszczony jest na stronie internetowej 

Organizatora. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. W celu uzyskania dodatkowych informacji pytania należy kierować do Organizatora, pod nr 

 tel. 76/8401466. 

 

 

http://www.zgzm.pl/


Załączniki: 

1. Klauzula RODO, 

2. Zgoda na publikację zdjęć 


