
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA GAZETKĘ SZKOLNĄ 

Jak daleko nam do eko? 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Konkurs na gazetkę szkolną „Jak daleko nam do eko?” zwany dalej Konkursem, 

organizowany jest przez: 

1. Fundację Giesche z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice 

przy współpracy z Polska Press sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Śląsk w Sosnowcu, 

ul. Baczyńskiego 25A, 41 – 203 Sosnowiec w ramach projektu dofinansowanego ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach.  

              zwaną dalej Organizatorem 

§ 2 

Czas trwania Konkursu 

1. Zgłaszanie prac do Konkursu trwa od 01 października 2015 roku do 15 listopada 2015 

roku. 

2. Wyniki zostaną opublikowane na łamach „Dziennika Zachodniego” dnia 23 listopada 

2015 roku. 

§ 3 

Założenia 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z 

województwa śląskiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce ekologicznej, składającej się z min. 8 

stron w maksymalnym formacie A3 o max. objętości 16 stron. Gazetkę w wersji 

drukowanej należy wysłać drogą pocztową na adres Organizatora: Dziennik 

Zachodni ul. Baczyńskiego 25a, 41 – 203 Sosnowiec – Milowice do dnia 21 

października 2015 roku  z dopiskiem „Konkurs – Jak daleko nam do EKO” 

(decyduje data wpłynięcia gazetki do redakcji).  

 

§ 4 

Zasady Konkursu 

1. Udział w Konkursie wezmą wszystkie prace, które wpłyną do dnia 15 listopada 2015 

roku (włącznie) do siedziby Redakcji Dziennika Zachodniego. 

2. Biorącymi udział w Konkursie  mogą być wszyscy czytelnicy „Dziennika Zachodniego” 

z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz ich małżonków, rodzeństwa i krewnych w 

linii prostej.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie drogą pocztową gazetki i 

formularza kontaktowego z danymi: ucznia lub uczniów-twórców gazetki, nazwy klasy 

i szkoły wraz z adresem, do której uczęszczają uczestnicy konkursu oraz imieniem, 

nazwiskiem i kontaktem telefonicznym do opiekuna klasy wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych twórcy/ów gazetki i opiekuna klasy. 

a) Przesłanie wraz z pracą oświadczenia o przekazaniu praw autorskich 

(Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) 



b) Przesłanie wraz z pracą wykazu źródeł wykorzystanych w pracy zdjęć i 

obrazów graficznych (Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu) 

4. W przypadku braku danych pozwalających na zidentyfikowanie uczestnika konkursu, 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewzięcia pod uwagę przesłanej pracy. 

5. W trakcie trwania Konkursu każda osoba może przesłać dowolną ilość gazetek. 

6. Dwóch przedstawicieli redakcji i jeden przedstawiciel działu marketingu „Dziennika 

Zachodniego” wybierze spośród nadesłanych gazetek – trzy, których nadawcy 

otrzymają nagrody. 

7. Wyłonieni przez komisję laureaci trzech najlepszych gazetek zostaną poinformowani 

telefonicznie przez Organizatora o wygranej nagrodzie.  

 

§ 5 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Nazwy szkół oraz imiona i nazwiska autorów trzech najlepszych gazetek zostaną 

opublikowane na łamach „Dziennika Zachodniego” dnia 23 listopada 2015 roku. 

2. Nagrody dla wygranych zostaną wręczone w siedzibie współorganizatora – Dziennik 

Zachodni Oddział Śląsk, ul. Baczyńskiego 25a, 41 – 203 Sosnowiec – Milowice w dniu 

23 listopada 2015. 

3. Do odbioru nagrody uprawniona będzie szkołą, której uczniowie zostali laureatami 

konkursu wyłonionymi przez komisję po spełnieniu warunków określonych w 

Regulaminie Konkursu.  

4. W celu otrzymania nagrody opiekun laureata: 

a) zobowiązany jest dokonać odbioru nagrody osobiście w terminie i miejscu  wskazanym 

przez Organizatora albo w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu, 

b) odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora po wcześniejszym  

     uzgodnieniu terminu odbioru z Organizatorem, 

c) zobowiązany jest potwierdzić dokumentem swoją tożsamość, 

d) zobowiązany jest wypełnić i podpisać protokół potwierdzający odbiór  

nagrody. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Nagrodami dla „kół redakcyjnych” szkół laureatów konkursu będą: 

Miejsce I-III  – sprzęt biurowy  o wartości 760,00 zł brutto. 

Zwycięzcy zobowiązani są do uiszczenia podatku od wygranych nagród. 

2. Uczniowie – laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 

Prawa autorskie i pokrewne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych fragmentów nadesłanych 

prac oraz zorganizowania wystawy prac konkursowych. 

2. W związku z publikacjami nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie praw do nadesłanych prac na 

następujących polach eksploatacji na czas nieokreślony: wykorzystanie w 

materiałach promocyjnych, w wydaniach okolicznościowych, materiałach prasowych, 

publikacja w Internecie i publiczna prezentacja. 

4. Do nadesłanych prac należy dołączyć oświadczenie zawierające informacje: przez 

kogo utwór (praca) został wykonany, praca nie została wcześniej publikowana i jest 

wolna od roszczeń finansowych i prawnych osób trzecich. Za wszystkie roszczenia 

osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw odpowiada uczestnik (Wzór 

oświadczenia – Załącznik nr 1). 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.naszemiasto.pl, w siedzibie Organizatora i 

współorganizatora. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonania 

modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w zakresie nagród).  

2. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego 

zamiast nagród. 

3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje zasady określone w  Regulaminie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Giesche z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice oraz współorganizatora Polska Press Sp. z 

o.o. Oddział Śląsk w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 25a, 41 – 203 Sosnowiec – Milowice 

w celu przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagród głosującym oraz publikacji 

imienia i nazwiska laureatów na łamach „Dziennika Zachodniego” oraz na stronie 

internetowej Fundacji Giesche www.fundacjagiesche.pl, a także na 

www.facebook.com/fundacjagiesche. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do 

swoich danych i ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy 

czym brak ich podania uniemożliwia udział w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naszemiasto.pl/
http://www.fundacjagiesche.pl/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ 

Jak daleko nam do eko 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że ja / mój syn* / moja córka* (niepotrzebne skreślić) jest/em autorem 

przesłanego utworu (pracy), oraz że nie był on wcześniej publikowany i jest wolny od 

roszczeń finansowych. 

 

 

……………………………………………. 

Podpis autora / rodzica / opiekuna prawnego  

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że utwór (praca) nie narusza autorskich praw osób trzecich. 

 

 

 

……………………………………………. 

Podpis autora / rodzica / opiekuna prawnego  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… w 

konkursie na gazetkę szkolną pod hasłem „Jak daleko nam do eko” *. 

 

 

 

……………………………………………. 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wypełnia rodzic / Opiekun prawny dzieci niepełnoletnich, poniżej 18 roku życia.  

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ 

Jak daleko nam do eko 

 

 

 

 

 

WYKAZ ŹRÓDEŁ 

 

 

 

Wykaz źródeł zdjęć i obrazów graficznych wykorzystanych w utworze (pracy) : 

 

LP Nazwa zdjęcia strona Źródło 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


