
Regulamin 

Konkursu ekologicznego PUK 2021 
 

1. Konkurs organizowany jest pod hasłem: 

KTO SEGREGUJE TEN PRZYRODĘ RATUJE 

w celu propagowania segregacji odpadów wśród najmłodszych mieszkańców 

Ciechanowa. 

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów. 

3. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, 

pod przewodnictwem ciechanowskiego artysty-plastyka Marka Zalewskiego. 

4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej 

z hasłem konkursu, na papierze formatu A4, dowolną techniką. 

5. Konkurs organizowany jest dla dzieci uczęszczających do Publicznych Przedszkoli 

w Ciechanowie. 

6. Dzieci wykonają prace konkursowe samodzielnie w placówkach oświatowych, do których 

uczęszczają. Każde Przedszkole przeprowadzi eliminacje wstępne i wytypuje 

maksymalnie pięć prac konkursowych. 

7. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników konkursu są zobowiązani do zapoznania 

się z klauzulą informacyjną RODO, wypełnienia kart zgłoszeniowych oraz oświadczeń, 

zgód na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych, a także na publikację prac 

oraz wizerunku dziecka na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Facebook 

organizatora i Urzędu Miasta Ciechanów. 

8. Każde Przedszkole, biorące udział w konkursie, przekaże do organizatora (w 2 egz.) 

wypełnione i podpisane Uzgodnienie o współadministrowaniu danymi osobowymi 

- w terminie do 30.11.2021 r. 

9. Każda placówka przekaże pięć wytypowanych prac konkursowych do organizatora wraz 

z wypełnionymi zgłoszeniami, oświadczeniami i potwierdzeniami zapoznania się 

z klauzulą informacyjną - w terminie do dnia 10.12.2021 r. 

10. Prace powinny zostać trwale oznaczone imieniem i nazwiskiem autora, 

nazwą grupy, imieniem i nazwiskiem wychowawcy oraz nazwą placówki oświatowej,  

do której dziecko uczęszcza. 

11. Wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgłoszenia do konkursu jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

12. Komisja konkursowa oceni przekazane prace odrębnie dla każdego Przedszkola 

i spośród pięciu prac wyłoni trzech laureatów: I miejsce, II miejsce i III miejsce 

(w każdej placówce), w terminie do 14.12.2021 r. 

13. Komisja konkursowa przyzna laureatom nagrody, których wręczenie odbędzie 

 się w Przedszkolach, do których dzieci uczęszczają - w terminie do dnia 20.12.2021 r. 

14. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.12.2021 r. za pośrednictwem strony internetowej 

organizatora: https://www.pukciechanow.pl oraz profilu społecznościowego Facebook. 

15. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

16.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

17. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzieli pracownik organizatora: 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, pod nr telefonu 

23/672 22 42 wew. 122.  

18. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne będą na stronie internetowej 

organizatora: https://www.pukciechanow.pl 
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