
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

EKORAMŻE 2022 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Stowarzyszenie Polska 2050, ul. ul. Marszałkowska 83/52 

FINANSOWANIE 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Nie (bądź) śmieć!” dofinansowanego ze środków 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie postaw ekologicznych. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii 
oraz idei powtórnego wykorzystywania odpadów. 

3. Nagłośnienie problemu braku odpowiedniej segregacji odpadów i uzyskiwania przez Gminy 
poziomów recyklingu oraz osiągnięcia efektywności ekologicznej. 

4. Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami. 

5. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania. 

6. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem. 

7. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości. 

8. Promocja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

TEMATYKA KONKURSU 

1.  Konkurs polega na wyłonieniu osób, rodzin, firm i przedsiębiorców, instytucji kierujących się 
zasadami dbałości o środowisko.  

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE: 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz instytucji, 
przedsiębiorstw mających siedzibę/oddział na terenie gminy lub miasta. 

2. W ramach konkursu przyznane zostaną wyróżnienia w kategoriach: 

Kategoria I – ekoPostawy 

Przeznaczona jest dla osób indywidualnych zamieszkujących lub działających na terenie gminy i 
miasta Czerwionka-Leszczyny. Nagroda przeznaczona jest dla osób, które w szczególny sposób 
przysłużyły się ochronie środowiska w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny.  



W ramach tej kategorii oceniane będą: 

- zrealizowane projekty, zorganizowane akcje inicjatywy, 

- pozytywnie wprowadzone zmiany w zakresie ochrony środowiska, 

- forma i atrakcyjność przesłanego zgłoszenia np. film, zdjęcia, prezentacja. 

Kategoria II – ekoRodzina 

Przeznaczona jest dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Nagroda przeznaczona jest dla rodzin, które w swoim codziennym życiu kierują się zasadami, które 
wspierają ochronę środowiska np. zerowaste, posiadają ekologiczny dom i ogród. 

W ramach tej kategorii oceniane będą: 

- atrakcyjność i innowacyjność zasad wprowadzonych w gospodarstwie domowy w zakresie ochrony 
środowiska, 

-  poziom zaangażowania poszczególnych domowników w prowadzone życie ekologiczne, 

- energooszczędność, ekologiczność domu i ogrodu np. posiadanie pompy ciepła, instalacji 
fotowoltaicznej, dom pasywny, kompostowanie, własne uprawy itp., 

- forma i atrakcyjność przesłanego zgłoszenia np. film, zdjęcia, prezentacja. 

Kategoria III – ekoOgród 

Przeznaczona jest dla gospodarstw domowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Nagroda przeznaczona jest dla osób i rodzin, które prowadzą ekologiczny ogród lub uprawy. 

W ramach tej kategorii oceniane będą: 

- sposób prowadzenia ogrodu i upraw np. brak używania środków ochrony roślin, maksymalne 
wykorzystanie zasobów naturalnych, 

- estetyka, innowacyjność zgłaszanego ogrodu/uprawy, 

- forma i atrakcyjność przesłanego zgłoszenia np. film, zdjęcia, prezentacja. 

Kategoria IV – ekoEdu 

Przeznaczona jest dla szkól, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych z terenu gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Nagroda przeznaczona ww. podmiotów, które przeprowadziły w latach 2020-
2022 ciekawy projekt edukacyjny w zakresie ekologii. 

W ramach tej kategorii oceniane będą: 

- atrakcyjność i innowacyjność projektu ekologicznego, 

- rezultaty, 

- jakoś przeprowadzonych działań, 



- forma i atrakcyjność przesłanego zgłoszenia np. film, zdjęcia, prezentacja. 

Kategoria V – ekoFirma 

Przeznaczona jest dla firm, przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie gminy  
i miasta Czerwionka-Leszczyny. Nagroda przeznaczona ww. podmiotów, które dążą do prowadzenia 
swojej działalności w zgodzie ze środowiskiem, zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o 
obiegu zamkniętym. 

W ramach tej kategorii oceniane będą: 

- zasady panujące wewnątrz i na zewnątrz zakładu sprzyjające ekologii, 

- zaangażowanie kadry i pracowników w działania ekologiczne, 

- działalność społeczna w zakresie wspierania działań ekologicznych np. współpraca  
z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami samorządowymi, 

- forma i atrakcyjność przesłanego zgłoszenia np. film, zdjęcia, prezentacja. 

3. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednego zgłoszenia w danej kategorii. 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

- złożyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu), 

- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu), 

- wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku, 

- w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w 
konkursie. 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą na publikację na stronie 
internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora. 

TERMINY 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną pod adresem 
kolo.powiatrybnicki@polska2050.pl lub osobiście po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 605 
615 839). 

2. Ostateczny termin dostarczenia prac – 30.11.2022. 

3. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane. 

4. Uroczyste wręczenie ekoRamży: planowane jest na dzień 05.12.2022. Uczestnicy zostaną 
powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o dokładnym terminie rozdania nagród. Termin 
może ulec zmianie. 



NAGRODY 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny zgłoszeń i wyłoni laureatów 
konkursu. 

2. W każdej kategorii konkursowej wyłoniony zostanie jeden laureat. 

3. Dla wyróżnionych przewidziane są ręcznie robione statuetki oraz atrakcyjne nagrody  
o łącznej puli 2500zł. 

4. W zależności od poziomu oraz ilości prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie 
prawo do innego podziału nagród. 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Filmy, zdjęcia i prezentacje dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac 
biorących udział w konkursie. 

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 605 615 839. 

4. W przypadku braku zgłoszeń w jakiejkolwiek kategorii Organizator zastrzega sobie prawo 
wyłonienia laureata we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


