
Regulamin Konkursu ECOBEST 
 

I. Cel Konkursu 

Podstawowym celem niekomercyjnego Konkursu ekologicznego 

pn. ECOBEST jest nagrodzenie mieszkańców gminy Bestwina, którzy 

oryginalnie i pomysłowo wdrożyli przy prowadzeniu gospodarstwa 
domowego co najmniej jedną z poniższych zasad:  

- REDUCE    (unikania lub ograniczania zakupu rzeczy), 

- REUSE    (wielokrotnego używania rzeczy), 
- RECYCLE  (przetwarzania w celu odzyskiwania surowców wtórnych), 

zwanymi dalej:    zasadami   RRR 

II. Organizator 

Organizatorem Konkursu ekologicznego pn. ECOBEST jest Wójt Gminy 

Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina. 
 

III. Przepisy ogólne 

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletni mieszkaniec 

nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie gminy Bestwina, dla 
której została złożona deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a jej właściciel nie zalega 

z opłatami w tym zakresie. 
 

2. Dane osobowe osób biorących udział (imię i nazwisko Uczestnika, 
adres, numer telefonu) będą przetwarzane przez Organizatora w celu 
realizacji Konkursu, wyłonienia wyróżnionych oraz doręczenia nagród. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie 
uniemożliwia udział w Konkursie. 
 

3. Uczestnik, który zgłasza się do konkursu, na formularzu 
zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu: 

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie 
do celów niniejszego konkursu. Administratorem danych osobowych 
jest Organizator. Biorącemu udział przysługuje prawo dostępu do jego 

danych osobowych i prawo ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz.U. 2018 poz.1000), 

- akceptuje treść niniejszego Regulaminu,  
- wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zgłoszonej pracy na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Bestwina oraz w Magazynie Gminnym, 
- oświadcza, że prezentowana praca jest jego własnością i posiada do 
niej wszelkie prawa autorskie.  

 
4. Prace będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przed 

Organizatora.  
 

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.  



6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez 
poddania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy. 
 

IV. Zasady zgłoszenia w Konkursie 

1. Uczestnik ma za zadanie przedstawić w wybranej przez siebie formie 

faktyczne stosowanie zasad  RRR  podczas prowadzenia 

gospodarstwa domowego, którego jest mieszkańcem.  
 

2. Każdy Uczestnik zgłasza  jedną pracę. 
 

3. Pracę można wykonać w formie: 

a) opisowej, tu mile widziane krótkie teksty, zapadające w pamięć, 
b) opisowo-fotograficznej, w sposób zrozumiały, jakiego działania 

dotyczy, z dołączoną płytą CD/DVD  (max 5 fotografii, które nie 

mogą być fotomontażem lub kopią), 
c) opisowo-filmowej, w sposób zrozumiały, jakiego działania 

dotyczy, z dołączoną płytą CD/DVD  (max 1 minuta nagrania, 
film nie może być montażem lub kopią).  
 

4. Termin składania prac upływa w dniu 10 grudnia 2018 r. 
 

5. Pracę oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: konkurs ECOBEST, można 

przesłać pocztą na adres: Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111, 

43-512 Bestwina (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć 
bezpośrednio w sekretariacie Urzędu (pokój nr 3).  

 

V. Nagrody 

1. Zwycięzcom - autorom 10 najlepszych prac przyznana będzie nagroda 

w postaci kompostownika o pojemności 900 litrów. 
 

2. Termin oraz sposób dostarczenia nagrody będzie ustalany telefonicznie 
ze zwycięzcami konkursu. 
 

3. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Bestwina oraz w Magazynie Gminnym.  
 


