
REGULAMIN KONKURSU 
„EKO ARCHITEKT” 

1. Konkurs organizowany jest przez Safilin Sp. z o.o. Oddział w Szczytnie, Starostwo Powiatowe w
Szczytnie, Urząd Gminy w Dźwierzutach, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Veolia Szczytno,  firmę
Fabryka Klimatu,  firmę Remondis.
2. Konkurs rozpoczyna się 27 sierpnia i trwać będzie do 28 sierpnia 2021 r.
3. Cele Konkursu:

1) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu;
2) wyrobienie właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów;

4. W Konkursie mogą wziąć udział Zespoły składające się z maksymalnie pięciu osób.
5. Zespoły biorące udział w Konkursie muszą zdeklarować swoje uczestnictwo mailowo na adres
promocja@powiat.szczytno.pl do dnia 10 sierpnia 2021 r. 
6.  Zadaniem  Zespołów  jest  wykorzystanie  butelek  plastikowych  PET  do  stworzenia  prac
konkursowych.
7. Tematyka pracy konkursowej jest dowolna
8. Prace konkursowe muszą zostać wykonane w terminie do godz. 9:00 dnia 28 sierpnia 2021 r.
przy Miejscu Obsługi Rowerów na trasie ścieżki rowerowej „Rowerem po kolei” w miejscowości
Ochódno.
9. Każdy z Zespołów może przekazać tylko jedną pracę.
10.  Każdy  z  Zespołów  zapewnia  własne  materiały  (t.j.  butelki  PET)  do  wykonania  pracy
konkursowej.
11.  Dane  osobowe  uczestników  pozyskane  są  wyłącznie  do  celów  Konkursu  i  nie  będą
udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: wykorzystanie butelek, estetyka pracy i oryginalność.
3.  Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  dnia  28  sierpnia  2021  r.  w  trakcie  Pikniku  Rowerowego
przeprowadzanego z okazji otwarcia ścieżki rowerowej Szczytno-Dźwierzuty.
4. Nagrodą główną w konkursie jest pokaz filmu w ramach kina plenerowego.
5.  Pokaz filmu w ramach Nagrody głównej  odbędzie się we wskazanej  przez zwycięski zespół
lokalizacji.
6. Lokalizacja dla kina plenerowego musi być ogólnodostępna dla mieszkańców wskazanej przez
zwycięski zespół miejscowości.
7. Zespoły z miejsc drugiego i trzeciego w ramach nagród otrzymają bony o wartości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych).
8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pakiet promocyjny.
9. Szacowany łączny koszt nagród wynosi 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 
10. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

1.  Przekazując  pracę  konkursową  Zespoły  zgadzają  się  na  jej  ekspozycję  podczas  imprezy
plenerowej  Piknik  Rowerowy  przeprowadzanej  z  okazji  otwarcia  ścieżki  rowerowej  Szczytno-
Dźwierzuty.
2.  Wszystkie   nadesłane  prace  przechodzą  na  własność  Organizatora,   który  może  nimi
dowolnie dysponować i nie podlegają zwrotowi.
3. Biorąc udział w konkursie Zespół akceptuje jego regulamin.


