
REGULAMIN KONKURSU 
„SEGREGUJĄCY PIOTRUŚ” 

 
§ 1 CELE KONKURSU 
1. Celem Konkursu jest: 

a) edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, 
b) zachęcenie do udziału w akcji SPRZĄTAMY TO, 
c) popularyzacja gdyńskiego systemu gospodarki odpadami oraz kampanii edukacyjno-

informacyjnej WYRZUCAM.TO, 
d) aktywizacja dzieci i młodzieży do działań kreatywnych na rzecz środowiska oraz integracja 

poprzez zabawę, 
e) rozwój umiejętności plastycznych dzieci. 

 
§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Gdyni, w imieniu którego działa Wydział Środowiska 

Urzędu Miasta. 
2. Adres Organizatora: 

Urząd Miasta Gdyni 
Wydział Środowiska 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 
tel. (58) 66 88 480, fax (58) 66 88 470 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 
Pani Dorota Marszałek-Jalowska, tel. (58) 66 88 475 
e-mail: d.marszalek-jalowska@gdynia.pl 

 
§ 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Przedmiotem konkursu jest projekt gry karcianej typu Piotruś. 
2. Piotruś (inaczej: loteryjka, Czarny Piotruś) – prosta gra karciana przeznaczona dla dzieci, w 

której uczestniczyć może od 2 do 4–5 graczy. Talia do gry zawiera 25 kart: 12 par z obrazkami 
tego samego rodzaju w każdej parze oraz "czarnego Piotrusia", nie mającego pary (źródło 
Wikipedia). 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie gdyńskich placówek oświatowych grupowo lub 
indywidualnie, biorących udział w akcji SPRZĄTAMY TO Gdynia 2017, organizowanej w ramach 
międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
5. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
6. Tematyka prac powinna obejmować: 

1) zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące w Gdyni, 
2) przykłady korzyści wynikające z segregacji odpadów, 
3) właściwe postawy związane z segregacją i powstawaniem odpadów. 

7. Informacje na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdyni znajdują się na 
się na stronie internetowej www.wyrzucam.to. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz utrwalania czy 
zwielokrotniania w innych formach nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do 
pamięci komputera), a także wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, 
reemitowania (m.in. prezentowania prac na wystawach organizowanych w ramach kampanie 
edukacyjno-informacyjnej wyrzucam.to) oraz zgodą na ich publiczne udostępnienie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez 
względeu na sposób i technologię. 

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku, Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 
egzemplarzy prac. 

11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 



12. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gdynia.pl. 
13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
 
§ 4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) 

do dnia 2 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres wskazany w §2 
ust. 2 niniejszego regulaminu z dopiskiem „Segregujący Piotruś”. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: 
1) przedstawiciel Urzędu Miasta Gdyni 
2) przedstawiciel Wydziału Środowiska UM Gdyni 
3) przedstawiciel Wydziału Edukacji UM Gdyni 
4) przedstawiciel Plastyka Miasta Gdyni 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 
1) trafność ujęcia tematu pracy, 
2) jakość wykonania, 
3) oryginalność, 
4) stopień trudności wykonania. 

14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 
§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
1. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni 

www.gdynia.pl. 
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu w 

terminie do 15 października 2017 r. 
3. Od października 2017 r. prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, 

będą prezentowane na wystawie na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni  
 
§ 6 NAGRODY GŁÓWNE I DODATKOWE 
1. Organizator przyzna jedną nagrodę rzeczową o wartości 1 500 zł 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego 

poziomu artystycznego Konkursu. 
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 


