
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU MAGICZNE DRZEWO 

w ramach inicjatywy pn. „Międzynarodowy Dzień Drzewa” 
organizowanego w ramach grantu z Funduszu Inicjatyw „IMPULS” realizowanego przez 

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 
 
 

1.Organizator 
 

Organizatorem Konkursu Magiczne Drzewo jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. 1 Maja 1. 

 
2. Cel Konkursu 

 
Celem Konkursu jest propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji drzew oraz zwiększanie 
świadomości ekologicznej.  

 
3.Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy miasta Elbląg.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w 

formacie  A3 – nawiązującej tematycznie to tytułu oraz celu konkursu. 
3. Praca powinna być opatrzona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem, wiekiem oraz numerem 

kontaktowym. 
4. Prace można nadsyłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Polskiego Stowarzyszenia  

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu do dnia do 07.10.2019 r. 
do godz. 15:00. 

 
4. Organizacja i przebieg Konkursu 

 
1. Organizator w ramach konkursu powoła Komisję Konkursową, która spośród prac 

nadesłanych przez Uczestników Konkursu wyłoni najciekawsze prace w 3 kategoriach 
wiekowych: do lat 7, od 7 do 16 oraz powyżej 16 lat. 

2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla 3 najwyżej ocenionych 
przez komisję prac. 

3. Jeżeli w danej kategorii wiekowej nie spłynie odpowiednia ilość prac, komisja zadecyduje  
o przyznaniu dodatkowych nagród rzeczowych w innych kategoriach wiekowych. 

1. 2. Ogłoszenie laureatów wraz z wystawą prac nastąpi 10.10.2019 roku o godzinie 16:00  
w filii nr 7 Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida przy ul. Hetmańskiej 16-22 w Elblągu. 

 
5. Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować zgodnie  z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

realizacji Konkursu. 



 

 

4. Podanie przez Uczestników swoich danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie.  
 

8. Zmiany w regulaminie Konkursu 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie umieszczenia na stronie internetowej 
organizatora. 

 
9. Postanowienia końcowe. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 
2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza znajomość oraz akceptuje zapisy 

zawarte w niniejszym regulaminie.  
  
 


