REGULAMIN KONKURSU
SPRZĄTAMY TO Gdynia 2018
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym podczas Festynów
Dzielnicowych dnia 23.09.2018.
§ 1 CELE KONKURSU
1. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie do udziału w akcji SPRZĄTAMY TO Gdynia 2018,
2) popularyzacja gdyńskiego systemu gospodarki odpadami oraz kampanii edukacyjnoinformacyjnej WYRZUCAM.TO,
3) aktywizacja dzieci i młodzieży do działań kreatywnych na rzecz środowiska oraz
integracja poprzez zabawę.
§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Gdyni, w imieniu którego działa Wydział
Środowiska Urzędu Miasta.
2. Adres Organizatora: ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. (58) 66 88 480, fax (58) 66 88 470
3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Cezary Wiśniewicz,
nr tel.: 58 668-84-88. e-mail: c.wisnewicz@gdynia.pl
§ 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs odbędzie się dnia 23.09.2018. na terenie Festynów Dzielnicowych SPRZĄTAMY
TO Gdynia 2018, w godzinach 11:00-14:30.
2. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy Festynów, którzy posiadają Kupon
Konkursowy.
3. Kupon Konkursowy można otrzymać w punktach odbioru odpadów (na miejscu
Festynów) w zamian za pełen worek śmieci uzbieranych w ramach akcji „SPRZĄTAMY TO
Gdynia 2018”.
4. Każdy uczestnik Festynów może zgłosić do konkursu jeden Kupon Konkursowy.
5. Zadanie Konkursowe polega na ułożeniu rymowanki zawierającej trzy słowa: Gdynia,
Sprzątać, Świat.
1) Podane słowa można dowolnie odmieniać.
2) Ułożoną rymowankę należy zapisać na Kuponie Konkursowym w wyznaczonym do tego
miejscu.
3) Przed umieszczeniem Kuponu Konkursowego w Urnie Konkursowej należy oddzielić
część kuponu z Numerem od części na Zadanie Konkursowe wzdłuż dziurkowanej linii,
ułatwiającej oderwanie części Kuponu.
4) Część Kuponu Konkursowego z zapisanym Zadaniem Konkursowym należy umieścić w
Urnie Konkursowej dostępnej na miejscu Festynu. Część z Numerem należy zachować i
mieć przy sobie aż do chwili ogłoszenia wyników.

§ 4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje trzyosobowa Komisja Konkursowa, w której
skład wchodzą:
1) przedstawiciel Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni wskazany przez Naczelnika
Wydziału;
2) przedstawiciel Rady Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce przeprowadzenia
konkursu, wskazany przez właściwego Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
3) przedstawiciel firmy Personal PR Sp. z o.o. wskazany przez Prezesa Zarządu spółki.
2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) spełnienie warunków Zadania Konkursowego,
2) kreatywność udzielonej odpowiedzi,
3) oryginalność.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich środek odwoławczy.
§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi o godzinie 15:30
jednocześnie na wszystkich Festynach Dzielnicowych, w okolicy Urn Konkursowych.
2. Obecność podczas rozdania nagród głównych jest obowiązkowa, w przypadku
niepojawienia się osoby na scenie, po trzykrotnym wyczytaniu Numeru, nagroda
przechodzi na rzecz kolejnej osoby.
§ 6 NAGRODY
1. Organizator przyzna łącznie trzy nagrody rzeczowe o łącznej wartości 4000 zł.
2. Nagrodami w konkursach są deskorolki elektryczne.
3. Na jeden Festyn Dzielnicowy przypada jedna nagroda rzeczowa.
§ POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie
mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody przedstawiciela
ustawowego.
2. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego treści.
3. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikowanie Zadań Konkursowych w
mediach, w tytułach prasowych oraz publikacjach internetowych (w tym w mediach
społecznościowych) wydawanych przez Organizatora konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

