
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA KOSTIUM EKO-BOHATERA WALCZĄCEGO Z NISKĄ 
EMISJĄ ORAZ NADANIE MU IMIENIA 

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Przeprowadzenie Kampanii 

edukacyjnej zgodnie z zadaniem: Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji 

w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w ramach 

Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 Program pilotażowy KAWKA”” dzięki 

dofinansowaniu Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych położonych na terenie miasta 

Legnica. 

3. Uczestnikiem konkursu jest uczeń, który za zgodą przedstawiciela ustawowego, został 

zgłoszony do konkursu. 

4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie kostiumu EKO-BOHATERA walczącego z niską emisją 

wykonanego z materiałów poddawanych recyclingowi (m.in. makulatura, tworzywa sztuczne, 

zużyte materiały) oraz nadanie mu imienia. 

5. Zjawisko niskiej emisji polega na wprowadzaniu do środowiska szkodliwych pyłów i gazów na 

małej wysokości (zwykle do 10 m nad ziemią). Niska emisja powstaje w wyniku spalania paliw 

(węgla, drewna i in.) w piecach domowych i małych kotłowniach, a także benzyny i oleju w 

silnikach samochodów. Im starsze urządzenie i im gorszej jakości jest użytkowane paliwo, tym 

większa ilość emitowanych szkodliwych substancji. Ilość szkodliwych substancji wzrasta w 

sezonie grzewczym i przy bezwietrznej pogodzie.  

§ 2. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

Legnica. 

2. Bieżące informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Legnica, www.legnica.eu w zakładce: DLA MIESZKAŃCA/Gospodarowanie odpadami 

§ 3. FORMA ZGŁOSZENIA 



 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie zgłoszenia oraz zdjęć samodzielnie 

wykonanego kostiumu EKO-BOHATERA, a także przesłanie nadanego EKO–BOHATEROWI 

imienia. Kostium należy wykonać przy użyciu materiałów poddawanych recyclingowi (m.in. 

makulatura, tworzywa sztuczne, zużyte materiały), nadać mu imię oraz sfotografować 

przedmiot konkursu w ilości min. 3 a maksymalnie 7 zdjęć. Fotografie powinny ukazywać 

przedmiot konkursu jak najdokładniej, tak, aby Jury mogło oprzeć swój werdykt na ich 

podstawie. 

2. Zgłoszenie do konkursu powinno odbyć się za pośrednictwem wypełnionej Karty 

Zgłoszeniowej dla Ucznia dostępnej na stronie www.legnica.eu DLA 

MIESZKAŃCA/Gospodarowanie odpadami 

3. Kartę Zgłoszeniową należy podpisać i przesłać na adres: Urząd Miasta Legnica, Wydział 

Środowiska i Gospodarowania Odpadami, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, natomiast jej 

skan, wraz ze zdjęciami oraz imieniem EKO–BOHATERA nadesłać za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: stokarczyk@legnica.eu do dnia  22 kwietnia 2016 r. Zdjęcia powinny 

ukazywać kostium zaprezentowany na sylwetce dziecka (uczestnika). Na zdjęciu powinna być 

ukazana cała sylwetka dziecka i wszystkie elementy kostiumu.  

4. Minimalny rozmiar zdjęcia powinien wynosić 1063×1512 px. 

5. Imię EKO-BOHATERA powinno nawiązywać do tematów związanych z ochroną środowiska, 

szczególnie z ochroną powietrza. 

6. Materiały użyte do wykonania kostiumu muszą być materiałami zaliczanymi do recyclingu 

(makulatura, plastic, puszki aluminiowe, worki foliowe, reklamówki oraz inne zaliczane do 

materiałów poddawanych recyclingowi). 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Nadesłane na konkurs zgłoszenia rozpatruje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: 

 

a) Przemysław Rogowski – Dyrektor Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami 
Urzędu Miasta Legnicy 

b) Zbigniew Rutka – Zastępca  Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
c) Marta Janowska – Kierownik Projektu ATMOTERM S.A. 

 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie szczegółowej oceny zgłoszeń i wytypowanie 

laureatów. 

§ 5. WYŁONIENIE LAUREATÓW 

 

1. Wnioski konkursowe oceniane są w dwóch etapach: 

a) ocena formalna – kompletność wniosku zgłoszeniowego, 

b) ocena merytoryczna – dokonywana przez Komisję Konkursową. 

 

2. Wyłonienia laureatów dokonuje Komisja Konkursowa, oceniając poszczególne zgłoszenia. 

3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach, mianowicie klasy szkoły podstawowej od 1 do 3 

oraz od 4 do 6. W każdej kategorii nagrodzone zostaną 3 prace wybrane przez Komisję 

Konkursową. W każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe: 



 

a. 1 miejsce – bon na zakupy w sklepie sportowym o wartości ok. 400 zł netto  

b. 2 miejsce – bon na zakupy w sklepie sportowym o wartości ok. 250 zł netto 

c. 3 miejsce – bon na zakupy w sklepie sportowym o wartości ok. 200 zł netto 

d. 4,5 miejsce – nagrody o łącznej wartości ok. 150 zł netto 

 

4. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 

5. W ocenie poszczególnych kostiumów oraz imion EKO-BOHATERA Komisja Konkursowa będzie 

kierować się następującymi kryteriami: 

a) kreatywność, 

b) dobór materiałów, z którego został wykonany kostium 

c) poprawność językowa (w przypadku imienia EKO-BOHATERA), 

 

6. Informacje na temat laureatów konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej: www.legnica.eu DLA MIESZKAŃCA/Gospodarowanie 

odpadami 

 

§ 6. NAGRODY 

 

1. Dla wybranych przez Komisję Konkursową laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

2. Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystego spotkania podsumowującego.  

 

§ 7. TERMINARZ KONKURSU 

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń wraz z nadesłaniem zdjęć i proponowanego imienia dla  EKO - 

BOHATERA– do 22 kwietnia 2016 r.  

2. Dokonanie oceny  formalnej  i merytorycznej przez Komisję Konkursową od  25 do 26 kwietnia 

2016 r. 

3. Przyznanie nagród Laureatom w trakcie uroczystego spotkania podsumowującego odbędzie 

się  29 kwietnia 2016 r. 

 

§ 8. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie oraz mieć cechy utworu w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 

U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).  

2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonego przedmiotu 

konkursu. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec roszczeń osób 

trzecich, w przypadku dopuszczenia się naruszenia praw autorskich przysługujących tym 

osobom w stosunku do zgłoszonych prac konkursowych. 

3. Zgłoszenie pracy do konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)., a także nie stanowi podstawy dochodzenia od 

Organizatora zawarcia jakiekolwiek umowy. 



 

4. Przystąpienie do konkursu oznacza, że Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na Gminę 

Legnica autorskie prawa majątkowe do każdego utworu dostarczonego w ramach konkursu na 

wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności poprzez udostępnienie utworu w sieci Internet, a także w mediach 

(między innymi w prasie i telewizji) 

5. Uczestnik przenosi na Gminę Legnica także prawo własności do każdego przesłanego 

egzemplarza, na którym został utrwalony utwór. 

6. Uczestnik konkursu zezwala Gminie Legnica na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 

upoważnia Zamawiającego do powierzania i zlecania osobom trzecim ich wykonywania.  

7. Uczestnik konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy przystępując do konkursu przenoszą 

na Gminę Legnica nieograniczone terytorialnie i czasowo prawo do wykorzystywania i 

rozpowszechniania wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach będących przedmiotem 

konkursu, w celach promocyjnych i reklamowych, w szczególności w ramach serwisów 

internetowych Gminy Legnica oraz udostępnianych za ich pośrednictwem materiałach 

promujących działalność Gminy Legnica Ponadto, uczestnik konkursu oraz jego przedstawiciel 

ustawowy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

przez Gminę Legnica oraz ATMOTERM S.A. w celach promocyjnych, reklamowych i 

marketingowych. 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wypełniając Kartę Zgłoszeniową Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby procedury 

konkursowej oraz na publikowanie i prezentowanie jego danych osobowych w szczególności 

imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy i numeru placówki oświatowej, w której uczy się 

Uczestnik konkursu, w mediach, a także w celach marketingowych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik 

ma prawo dostępu do tychże danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. 

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014, poz. 1182, ze zm.) jest Prezydent Miasta 

Legnica z siedzibą w Urzędzie Miasta Legnica, pl. Słowiański 8, 59 - 220 Legnica  

§ 10 PRZEPISY KOŃCOWE 



 

1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu proszę kierować do (Sylwia Tokarczyk, 76 72 12 

237, Tomasz Borgul, 728 968 342). 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

ustawy kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  


