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Regulamin Konkursu
„Jazda na Byle Czym”
(na najciekawszy pojazd uczestniczący
w magicznej paradzie z okazji
Dni Gminy Wicko 2016)
I. Cel organizacji konkursu
1. Celem organizacji konkursu jest promowanie i nagrodzenie pomysłowości
uczestników parady, kształtowanie świadomości ekologicznej, podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, zwiększenie inicjatyw oddolnych
poprzez zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do realizacji inicjatyw proekologicznych
w niestandardowych formach np. poprzez tworzenie pojazdów, pobudzenie kreatywności
oraz dobra zabawa.
2. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
Zbudowanie ciekawego proekologicznego pojazdu zawierającego w swym wystroju
elementy bajkowe, magiczne i inne nawiązujące tematyką do Imprezy Dni Gminy Wicko.
II. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Wicko.
III. Warunki Konkursu
1. Konkurs przebiega w następujących kategoriach:
Najciekawsza i najzabawniejsza aranżacja pojazdu uczestniczącego w paradzie
podczas Dni Gminy Wicko.
2. Kryteria konkursu:
W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:
a) Spójność elementów bajkowych, magicznych zamieszczonych na pojeździe.
b)Najciekawszy i najzabawniejszy wystrój pojazdu.
c) Nawiązanie do czarownic, postaci z bajek, itp.
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d)Proekologiczny aspekt pojazdu. Np. pojazd napędzany siłą mięśni lub
wykorzystujący odpady nadające się do przetwarzania.
3. Uczestnicy:
Udział w paradzie jest nieodpłatny - opiera się na wzajemnej promocji organizatora i
uczestników.
4. Zgłoszenia:
a) Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie ankiety
rejestracyjnej wraz z oświadczeniem, które są dostępne w Urzędzie Gminy w Wicku oraz w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, w godz. od 8:00 do 15:00, od poniedziałku
do piątku lub na stronie internetowej www.wicko.pl;
b)Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez ocenę zgłoszonych pojazdów przez
powołane w tym celu Jury.
c) W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna.
d)Reprezentacja każdego zgłoszonego pojazdu może składać się z max. 8 osób.
5. Termin konkursu:
a) Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija z dniem 16.07.2016 r.
b)Rozstrzygniecie, połączone z uroczystym zakończeniem, przewidziane jest na 16
lipca 2016 r., podczas obchodów Dni Gminy Wicko.
6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, wszelkie decyzje
podejmuje organizator.
IV. Jury
1. Jury powołuje Organizator.
2. Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone
18 lat, zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu przez Organizatora lub
Współorganizatora.
3. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin uczestników.
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4. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytuły zasiadania w
Jury Konkursu.
5. Przewodniczącego Jury wybierają członkowie Jury.
6. Sekretarzem Jury będzie przedstawiciel Organizatora.
7. Jury Konkursu głosuje i obraduje podczas Pochodu bądź bezpośrednio po nim
oceniając zgłoszone pojazdy.
8. Obrady Jury konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad Jury
konkursu, zawierającego listę uczestników otrzymujących nagrody.
9. Protokół Obrad - Jury Konkursu podaje do publicznej wiadomości.

V. Nagrody
1. Nagrodę główna otrzymuje zwycięzca.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród, np. przyznanie
nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród nie będzie powodować zmian co do sposobu
przyznawania nagrody głównej i dwóch kolejnych, a jedynie powiększenie puli nagród lub
przyznanie nagród dodatkowych.
3. Ponadto każdy z Uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.
4. Dane o nagrodzonych pojazdach i ich właścicielach zostaną opublikowane na
stronach internetowych Organizatora i Współorganizatora oraz w lokalnej prasie.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Zielone światło dla
ekorozwoju Gminy Wicko”
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