Regulamin konkursu

„Eko-Mikołajki. List do Świętego Mikołaja

- Moje tegoroczne działania na rzecz ochrony środowiska”
Organizatorzy konkursu
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Ośrodek Kultury
„Arsus” oraz Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Cele konkursu
1. Promocja postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,
2. Poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,
3. Umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych i literackich.

Nagrody w konkursie
1. Nagroda główna - przejazd z Mikołajem dorożką między poszczególnymi punktami
postoju. Do dorożki Mikołaj zaprasza maksymalnie 3 osoby (tj. 2 dzieci + 1 dorosła

osoba lub 1 dziecko + 2 dorosłe osoby). Organizator przewiduje dla najlepszych prac
4 równorzędne nagrody;

2. Nagrody rzeczowe – paczka od Mikołaja dla najlepszych prac;
3. Drobne upominki od Mikołaja dla wszystkich biorących udział w konkursie.

Warunki i wymagania konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko w wieku od 5 do 11 lat.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie listu do Mikołaja lub
narysowanie rysunku pt. „Moje tegoroczne działania na rzecz ochrony środowiska”
– w którym opisany lub namalowany zostanie sposób w jaki autor przyczynił się
w tym roku do ochrony środowiska.

4. W każdym eko-liście muszą być umieszczone dane osobowe autora (imię i nazwisko
oraz numer telefonu do rodzica lub opiekuna prawnego dziecka).
5. W konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników Biblioteki Publicznej

im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury „Arsus”.

6. Podsumowania Konkursu dokona Komisja składająca się z pracowników Biblioteki
Publicznej i Ośrodka Kultury „Arsus”. Zadaniem Komisji będzie przeczytanie listów
oraz wyłonienie zwycięzców konkursu.

7. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas
akcji Mikołajkowej 5 grudnia 2021r. przed siedzibami: BP- Filia „Skorosze”

(ul. Dzieci Warszawy 27A), BP - Oddział „Czechowice” (ul. Plutonu AK „Torpedy” 47),
DK „Portiernia” (ul. Traktorzystów 20) i DK „Miś” (ul. Zagłoby 17). Przebieg
powyższego spotkania będzie transmitowany na kanałach social mediów: Biblioteki,
DK „Portiernia”, DK „Miś”.

Ze względów organizacyjnych, informacja o przyznaniu nagrody głównej zostanie
przekazana wcześniej telefonicznie, na numer podany w liście.

8. Szczegółowy harmonogram rozdania nagród i przebiegu „Eko-Mikołajek” będzie
podany na stronach: www.bpursus.waw.pl, www.portiernia.arsus.pl i
www.mis.arsus.pl, www.ursus.um.warszawa.pl.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
11. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników gry znajduje
się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

12. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
13. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu, jego
zrozumienie oraz akceptację postanowień.

14. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu uczestnicy
konkursu mogą być, przez Organizatora, wykluczeni z udziału.

Terminarz konkursu
1. Okres nadsyłania (wrzucania) listów trwa: od 22 listopada do 28 listopada 2021 r.
2. Listy można wrzucać w 4 miejscach:
•

do wrzutni znajdującej się przy placówce Biblioteki - Filia „Skorosze”
(ul. Dzieci Warszawy 27A);

•

do wrzutni znajdującej się przy placówce Biblioteki - Oddział „Czechowice”
(ul. Plutonu AK „Torpedy” 47);

•

do specjalnie przygotowanej skrzynki przy DK „Portiernia”
(ul. Traktorzystów 20);

•

do specjalnie przygotowanej skrzynki przy DK „Miś” (ul. Zagłoby 17).

3. W Konkursie nie wezmą udziału prace, które:
•

wpłyną do organizatora po podanym terminie,

•

nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie.

Regulamin Konkursu „Eko-Mikołajki. List do Świętego Mikołaja - Moje tegoroczne
działania na rzecz ochrony środowiska” znajduje się na stronach: www.bpursus.waw.pl,
www.portiernia.arsus.pl i www.mis.arsus.pl, www.ursus.um.warszawa.pl.
Wszelkie wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać również mailowo pod
adresem: promocja@bpursus.waw.pl

