Regulamin
ogólnopolskiego konkursu dla uczniów – mieszkańców uzdrowisk
pt. „Moje uzdrowisko”
I.

Organizator
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu dla uczniów – mieszkańców uzdrowisk pt. „Moje
uzdrowisko” jest Urząd Miasta w Uniejowie z siedzibą przy ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210
Uniejów.

II.

Cele

1. Przedstawienie polskich uzdrowisk jako przyjaznych środowisku okiem najmłodszych
mieszkańców gmin i miejscowości uzdrowiskowych.
2. Rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży walorami uzdrowiskowymi i historią polskich
uzdrowisk.
3. Zainspirowanie najmłodszych mieszkańców polskich miejscowości uzdrowiskowych do
lepszego poznawania walorów przyrodniczych i historyczno- kulturowych miejsc, w których
żyją.
4. Budowanie i zwiększenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania oraz rozbudzenie
zadowolenia z faktu zamieszkania w miejscowości uzdrowiskowej poprzez dostrzeżenie
i docenienie walorów uzdrowiskowych i korzyści wynikających ze statusu uzdrowiska.
5. Wykształcenie postaw proekologicznych, szczególnie związanych z troską o środowisko
i zasoby naturalne.
6. Wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
7. Rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody.
III.

Tematyka i forma prac konkursowych

1. Prace konkursowe mają dotyczyć postrzegania uczniów uzdrowiska (miejscowości lub gminy
uzdrowiskowej), w którym mieszkają. Zgodnie z tematem konkursu prace mają przedstawiać
to, jak uczniowie widzą miejscowość uzdrowiskową, w której mieszkają (stan aktualny) lub też
jak wyobrażają sobie ją w przyszłości lub jak chcieliby, aby ona wyglądała.
2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (np. fotografia, malarstwo, rysunek,
wyklejanka, kolaż).
3. Prace należy zgłaszać w formie papierowej i cyfrowej (na płycie CD).
4. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę wykonaną w jednej wybranej technice.
5. W przypadku fotografii cyfrowych należy je zarówno wydrukować na papierze fotograficznym
w formacie 10x15 cm oraz zapisać je na płycie CD. W przypadku zdjęć wywoływanych
tradycyjnie należy je załączyć, a także zeskanować i zapisać na płycie CD.

6. Prace plastyczne można również zeskanować / sfotografować i przesłać na adres mailowy
Organizatora.
IV.

Formuła konkursu. Uczestnicy konkursu i warunki uczestnictwa

1. Ogólnopolski konkurs dla uczniów – mieszkańców uzdrowisk pt. „Moje uzdrowisko” jest
organizowany w dwóch kategoriach w zależności od jego uczestników:
a) w kategorii „Uzdrowiska Polski”
b) w kategorii „Uniejów – Uzdrowisko Termalne”
2. Do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym pt. „Moje uzdrowisko” mogą zgłaszać się:
a) w kategorii „Uzdrowiska Polski” – aktualni uczniowie (w roku szkolnym 2017/2018)
publicznych szkół średnich, gimnazjalnych oraz podstawowych (klas IV-VII)
zamieszkujący gminy i miejscowości uzdrowiskowe (o ustawowym statusie uzdrowiska)
na terenie Polski. W kategorii tej nie mogą brać udziału uczniowie klas gimnazjalnych
szkoły w Uniejowie.
b) W kategorii „Uniejów – Uzdrowisko Termalne” – aktualni uczniowie (w roku szkolnym
2017/2018) szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, zamieszkujący na terenie
gminy Uniejów.
3. Konkurs trwa od 27.10.2017 r. do 28.02.2018 r. (4 miesiące).
4. Termin składania prac upływa dnia 31.01.2018 r. – decyduje data stempla pocztowego.
5. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a w formie cyfrowej
i edytowalnej jest dostępna do pobrania wraz z regulaminem na stronie internetowej
Organizatora www.uniejow.pl (zakładka „Urząd”, następnie: „Pliki do pobrania”, w dziale
„Konkursy”).
6. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych
opiekunów (do podpisania w formularzu zgłoszeniowym) na udział ucznia w konkursie oraz
podanie danych kontaktowych dziecka i rodziców / opiekunów.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Udział w konkursie jest dobrowolny, biorą w nim udział tylko chętni uczniowie.
9. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz posiadać tytuł.
10. Do konkursu można zgłaszać jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane ani nie były
nagradzane w innych konkursach.
11. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty
zgłoszenia wraz z pracą konkursową spełniającą wytyczne punktu III niniejszego regulaminu.
12. Karty zgłoszenia i prace konkursowe należy przekazywać osobiście lub przesyłać pocztą do
dnia 31.01.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres siedziby Organizatora: Urząd
Miasta w Uniejowie, Dział Promocji, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, z dopiskiem:
„Konkurs – Moje uzdrowisko”.
13. Do oceny pracy przez Kapitułę konkursu zostaną zakwalifikowane tylko te prace, które spełnią
wymogi formalne, o których mowa w pkt. IV niniejszego regulaminu. Prace, które zostaną

zgłoszone po terminie lub nie spełnią wymogów formalnych zgodnie z pkt. IV niniejszego
regulaminu nie będą rozpatrywane i oceniane przez Kapitułę konkursu.
14. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji
i promocji konkursu.
V.

Kapituła konkursu

1. Laureatów wybiera Kapituła konkursu, która zbierze się w terminie pomiędzy 1.02. a 28.02.
2018 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Kapituła konkursu składa się z: eksperta w zakresie sztuki (pełniącego funkcję
Przewodniczącego Kapituły), Radnego Rady Miejskiej w Uniejowie, przedstawiciela
Organizatora (pełniącego funkcję Sekretarza) oraz zaproszonych gości: przedstawicieli
Organizatorów konkursu Eko Hestia SPA (ERGO Hestia S.A. i SGU RP) i koordynatora projektu
„Uzdrowiska przyjazne przyrodzie”.
3. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły.
4. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VI.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Wyniki konkursu (lista nazwisk autorów nagrodzonych prac i szkół, do których uczęszczają),
zostaną ogłoszone zbiorczo do dnia 2.03.2018 r. i zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora (www.uniejow.pl).
2. O wynikach laureaci konkursu oraz dyrekcje szkół, do których uczęszczają nagrodzeni
uczniowie, zostaną poinformowani drogą telefoniczną i/lub mailową oraz listowną
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.
3. Wśród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci, którym zostaną przyznane nagrody:
a) w kategorii „Uzdrowiska Polski” – zostanie wybranych łącznie max. 20 najlepszych
prac, czyli zostanie nagrodzonych max. 20 laureatów, niezależnie od szkoły, do której
uczęszczają (w ocenie liczyć się będzie jakość prac, a nie to, czy z jednej szkoły będzie
np. 4 laureatów, a w innej 1 czy 2 osoby lub nikogo).
b) w kategorii „Uniejów – Uzdrowisko Termalne” – zostanie wybranych łącznie max. 30
najlepszych prac, czyli zostanie nagrodzonych max. 30 laureatów, niezależnie od
szkoły, do której uczęszczają (w ocenie liczyć się będzie jakość prac, a nie to, czy
z jednej szkoły będzie np. 4 laureatów, a w innej 1 czy 2 osoby lub nikogo).
4. Nagrodą dla laureatów konkursu uczęszczających do szkół w Gminie Uniejów będą nagrody
rzeczowe w postaci materiałów dydaktycznych nt. ochrony przyrody.
5. Nagrodą dla laureatów konkursu uczęszczających do szkół spoza Gminy Uniejów będą
vouchery pobytowe w Uniejowie o wartości 300 zł każdy do wykorzystania na zasadach
przedstawionych bezpośrednio laureatom w momencie przekazania nagrody.

6. Nagrody zostaną przekazane laureatom do dnia 30.04.2018 r.
7. Zwycięzcy zostaną objęci działaniami promocyjnymi, a nagrodzone prace konkursowe zostaną
zebrane i opublikowane np. w prasie lokalnej i na stronie internetowej Organizatora.
8. Nagrody konkursu nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
VII.

Zasady ogólne

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej oraz publikowane
na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wykluczyć z konkursu uczestnika (odmówić mu
wydania nagrody), w stosunku do którego powziął podejrzenie o działalności sprzecznej
z niniejszym regulaminem.
4. Wszystkie zebrane dane osobowe uczestników wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby
organizacji i promocji konkursu.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń ani prac konkursowych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
7. Konkurs jest finansowany ze środków pochodzących z nagrody dla Gminy Uniejów w pierwszej
edycji konkursu Eko Hestia SPA (2016) organizowanego przez ERGO Hestia S.A.
i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Konkurs stanowi element projektu pt.
„Uzdrowiska przyjazne przyrodzie” realizowanego przez Gminę Uniejów w ramach nagrody.
8. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się bezpośrednio
z przedstawicielem Organizatora konkursu (Urząd Miasta w Uniejowie, Dział Promocji,
Karolina Szelągowska): tel. 63 288 97 53 lub mail karolina.szelagowska@uniejow.pl.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Karta zgłoszenia do
ogólnopolskiego konkursu dla uczniów – mieszkańców uzdrowisk
pt. „Moje uzdrowisko”
imię i nazwisko uczestnika
szkoła
klasa
wiek uczestnika

tytuł pracy

technika wykonania pracy

adres zamieszkania uczestnika
nr tel. / adres mailowy
uczestnika
imię i nazwisko oraz
nr tel. / adres mailowy
rodziców lub prawnych
opiekunów (w przypadku
uczniów niepełnoletnich)
Zgoda na udział w konkursie
wyrażona pisemnie przez
rodziców lub prawnych
opiekunów (w przypadku
uczniów niepełnoletnich)

Niniejszym wyrażam pisemną zgodę na udział
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia) w konkursie
Data i podpis rodzica/opiekuna …………………………………………………………

Życzymy powodzenia! 

