Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o.o.
w Toruniu
REGULAMIN KONKURSU
EKOLOGICZNE NAKRYCIE GŁOWY”
GŁOWY
NA „EKOLOGICZNE
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany w ramach akcji „Sprzątanie Świata
wiata z MPO 2017 r.”, pod
hasłem: „Nie ma śmieci – sąą surowce”.
surowce
2. Organizatorem Konkursu na „Ekologiczne nakrycie głowy”
głowy zwany dalej Konkursem, jest
Miejskie Przedsiębiorstwo
biorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. 87-100, ul. Grudziądzka
dzka 159,
tel.:56 63 98 119, fax: 56 63 98 120, e-mail:
e
sekretariat@mpo.torun.pl
3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie najciekawszego ekologicznego nakrycia głowy.
głowy
§2
CELE KONKURSU
1. Kształtowanie zainteresowań artystycznych i twórczych;
2. Zwrócenie uwagi na możliwo
żliwość powtórnego wykorzystania odpadów jako tworzywa
plastycznego;
3. Zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”
„
i dostrzeżenie
enie ich surowcowego potencjału.
§3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może
moż być każdy mieszkaniec Torunia, który:

a) zgłosi swój udział w Konkursie oraz zaprezentuje na sobie wykonane nakrycie głowy z
odpadów, podczas finału akcji „Sprzątanie Świata z MPO 2017”, w dniu 16 września br. o
godz. 11:00, na Rynku Nowomiejskim w Toruniu;
b) wykona nakrycie głowy z odpadów (plastikowych, papierowych, metalowych itp.)
łączonych w sposób dowolny;
c) zgłosi swój udział w Konkursie do czwartku 14 września br. do godz. 15:00,
pod nr tel. 56 63 98 160, lub na adres e-mail: agnieszka.jablonska@mpo.torun.pl
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko, wiek,
adres, numer telefonu kontaktowego.
§4
PREZENTACJA I OCENA PRAC
1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w minimum 3 osobowym składzie,
która dokona oceny nakryć głowy prezentowanych podczas finału akcji Sprzątanie Świata z
MPO 2017, na Rynku Nowomiejskim.
2.Ocenie podlegać będą pojedyncze nakrycia głowy wykonane wyłącznie indywidualnie,
przez jedną osobę.
3. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: różnorodność wykorzystanych
materiałów, pomysłowość, oryginalność, ciekawość formy, całościowe wrażenie estetyczne.
4. Nagrody, w postaci bonów upominkowych o wartości 300, 200 i 100 zł, otrzymają laureaci
konkursu za zajęcie I, II i III miejsca.
5.Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia pozostałym uczestnikom Konkursu.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Konkursu ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.
5. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela: Agnieszka Jabłońska pod nr tel.:
56 63 98 160.

