
Regulamin Konkursu „Moje sołectwo: ekologia i przyroda” 

 

§1 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 

Głubczycach przy współudziale WFOŚiGW w Opolu. 

2. Konkurs realizowany jest pod nazwą: „Moje sołectwo: ekologia i przyroda”. 

 

§2 

Celem konkursu jest: 

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu, 

- rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska naturalnego oraz gromadzenia o nim informacji, 

- rozwijanie umiejętności dokumentowania istniejących form ochrony przyrody, 

- propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,  

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i przyrody, 

 - propagowanie działań mających na celu ochronę środowiska,  

- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,  

- uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy i regionu, 

- promowanie akcji ekologicznych. 

 

§3 

Zasady konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 1 egzemplarza broszury / folderu/ albumu 

zawierającego minimum 15 stron (przedłożone z płytą CD). 

2. Zdjęcia oraz informacje zawarte w pracy konkursowej muszą dotyczyć zgłaszanego sołectwa. 

3. W opracowaniu o którym mowa w §3 pkt. 1 Regulaminu powinny znaleźć się informacje 

dotyczące obszarów chronionych lub cennych przyrodniczo, znajdujących się na terenie 

sołectw wraz z zdiagnozowaniem terenów wymagających działań naprawczych (rewitalizacji). 

Zaproponować można również utworzenie ścieżek (stanowisk) dydaktyczno- rekreacyjnych.  

Praca musi zawierać również charakterystykę podjętych do tej pory przez mieszkańców 

sołectw inwestycji ekologicznych np. wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków, 

zainstalowanych ekologicznych źródeł ogrzewania, bądź urządzeń wykorzystujących energie 

odnawialną (baterie słoneczne, fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.), wykonanych działań 

termomodernizacyjnych oraz wykonanych zadrzewień, zakrzewień, oczek wodnych itp.  

Dodatkowo w pracy konkursowej można zawrzeć rys historyczny sołectwa lub 

scharakteryzować istniejące zabytki.  

§4 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców sołectw z terenu Powiatu Głubczyckiego. 

  



§5 

1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszeniowej. 

2. Karta zgłoszenia i regulamin konkursu zostaną przekazane przedstawicielowi sołectwa. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

4. Zdjęcia oraz opisy zawarte w opracowaniu o którym mowa w §3 pkt. 1 Regulaminu powinny 

być wykonane samodzielnie przez Uczestników konkursu.  

5. Organizator zapewnia częściowy zwrot kosztów wydrukowania opracowania. 

6. Nadesłane prace pozostaną w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, a prace zwycięskie 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu.  

7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie uważane będzie za uznanie warunków niniejszego 

regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz druk i udostępnianie 

konkursowych materiałów, o którym mowa w §3 pkt. 1 Regulaminu. 

 

§6 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

§7 

1. Konkurs zostanie ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie 

www.powiatglubczycki.pl. 

2. Karty zgłoszeniowe należy składać do dnia 01.06.2016r. w Wydziale Ochrony Środowiska                   

i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 

3. Kartę zgłoszeniową może złożyć Sołtys, dyrektor placówki oświatowej na terenie sołectwa 

bądź inny przedstawiciel sołectwa. 

4. Prace konkursowe należy składać do dnia 15.08.2016r. w Wydziale Ochrony Środowiska                      

i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 

5. Komisja konkursowa powołana przez Starostę Głubczyckiego oceni prace i rozstrzygnie 

konkurs do dnia 30.08.2016r. 

6. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 11.09.2016r. na Dożynkach 

Powiatowo- Gminnych w Włodzieninie.  

 

§8 

1. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja 

Konkursowa  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wydziału Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 

 

 

 

 

 

Głubczyce, dnia 22.03.2016r. 

http://www.powiatglubczycki.pl/

