
I. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska z siedzibą 
w Krakowie os. Zgody 2.

II. Cele konkursu

Propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci szkół 
podstawowych.

III. III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do klas I-III krakowskich szkół podstawowych.

IV. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do hasła 
przewodniego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021 - „Korzystaj ze zrównoważonej 
mobilności. Dbaj o zdrowie.” – promującej ekologiczny transport oraz działania wspierające ochronę 
środowiska w Krakowie.  

Praca powinna być wykonana w formacie min. A3, w poziomie, dowolną techniką plastyczną.

UUczestnikiem Konkursu może być klasa, która prześle zdjęcie/skan pracy na adres mailowy 
warsztaty@jestemekowkrakowie.pl do dnia 16.08.2021 r.

W załączniku maila będącego jednocześnie zgłoszeniem pracy w Konkursie musi znaleźć się KARTA 
ZGŁOSZENIA wypełniona wg. wzoru (skan wypełnionego i podpisanego dokumentu).

Prace nie odpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.

Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.

ZZdjęcia/skany prac muszą być przesłane tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej na adres mailowy 
warsztaty@jestemekowkrakowie.pl

Nie dopuszcza się prac dostarczonych osobiście i/lub za pośrednictwem poczty.

Każdy uczestnik (klasa) może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje nie zostaną 
dopuszczone do udziału w Konkursie.
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VI. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu

VII. Nagrody

VIII. Postanowienia końcowe

Nagrodzone prace wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

Jury Konkursu wyłoni: 2 zwycięskie prace oraz 2 prace wyróżnione.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 20.08.2021 r. Zwycięzcy oraz wyróżnieni (klasy) zostaną 
poinformowani mailowo oraz telefonicznie. Wyniki zostaną opublikowane na stronie 
www.jestemekowkrakowie.pl

OOrganizator przewiduje nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczestników (klas). Nagrodą dla 
zwycięskich uczestników (klas) będzie usługa serwisu rowerowego, zorganizowana przed placówką 
oświatową zwycięzcy (po uzgodnieniu odpowiedniego terminu).

Dodatkową nagrodą dla wszystkich laureatów będzie publikacja fotografii zwycięskich prac 
ww wystawie pokonkursowej. Wykonanie zdjęć zwycięskich prac nastąpi po wcześniejszym 
uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym z opiekunami klas. Ekspozycja pokonkursowej wystawy 
odbędzie się podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu - eventu 
ekologicznego zlokalizowanego na Rondzie Mogilskim, w terminie: 16.09.-17.09.2021 r.

Fotografie zwycięskich prac zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów, klasą 
oraz numerem i/lub nazwą szkoły.

UUdział w konkursie jest równoznaczny z przetwarzaniem przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia 
Konkursu danych osobowych zgodnie z RODO – treść dostępna na www.jestemekowkrakowie.pl/rodo/

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 
Organizator.

Konkurs przebiegać będzie w okresie od 01.06. - 16.08.2021 r.

Ostateczny termin przesyłania zdjęć upływa w dniu 16 sierpnia 2021 r.

W Konkursie nie będą brały udziału zdjęcia/skany prac, które zostaną dosłane po tym terminie.

V. Czas trwania Konkursu
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