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REGULAMIN 

XIV   EDYCJI PROGRAMU „MOJE CZYSTE MIASTO” 

 

§1 

Organizatorem Programu „Moje Czyste Miasto” jest Stowarzyszenie Przyjaciół 

i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” z siedziba w Radzionkowie , ul. Św. Wojciecha 15  

 

§2 

 Program ma na celu: 

• stymulowanie rozwoju edukacji ekologicznej 

• propagowanie segregacji i recyklingu 

• stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami 

zaangażowanymi w ochronę środowiska i edukację ekologiczną. 

 

§3 

Do programu przystąpić mogą placówki oświatowe i wychowawcze wszystkich szczebli oraz 

zorganizowane grupy młodzieży np. świetlice środowiskowe, drużyny zuchowe lub 

harcerskie itp. 

§4 

Czas trwania :   XIV edycji : marzec – maj 2020 roku. 

Harmonogram XIV edycji : do 20. marca 2020 r.–nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie 

                          do 30. kwietnia 2020 r.  – nadesłanie pracy konkursowej 

                           14. maja 2020r.  godz. 9.00– gala wręczenia nagród  

                                     Teatr Tańca ROZBARK w Bytomiu 

 

§5 

 

Przystępując do Programu należy wypełnić zgłoszenie  i nadesłać je na adres mailowy 

Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” zielonaziemia@wp.pl  do 20.03.2020 r. 

 

§6 

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest: 

 

• prowadzenie dowolnej formy  segregacji odpadów w placówce 

• przygotowanie filmiku promującego szkolne pomysły na recykling – pomysły na 

ponowne wykorzystanie różnych surowców wtórnych ; czas trwania- do 2,5 minuty 

 

 

 

 

§7 

 

• Podczas podjętych działań uczestnicy Programu zobowiązują się do wykorzystania 

znaków graficznych Programu Moje Czyste Miasto oraz Stowarzyszenia Zielona 

Ziemia 
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• Nagranie   należy    przesłać  na adres zielonaziemia@wp.pl jako załącznik maila w 

którym podajemy następujące informacje: 

Tytuł filmu: 

Autorzy filmu: 

Nazwa i adres placówki: 

Kategoria wiekowa:  

Telefon kontaktowy 

W temacie maila należy podać: KONKURS MOJE CZYSTE MIASTO 

 

§8 

Nagrody 

• certyfikaty dla wszystkich placówek i nauczycieli uczestniczących w Programie 

• nagrody rzeczowe dla autorów najlepszego filmu 

• dla placówki-   nagrody i tytuł EKOPROMOTORA ROKU 2020 dla najlepszych 

uczestników  w trzech  kategoriach: najlepsze przedszkole, najlepsza szkoła 

podstawowa, najlepsza szkoła ponadpodstawowa (w tym inne placówki oświatowe 

i wychowawcze)  

  

 

§9 

 

Z chwilą zgłoszenia  do udziału w Programie uczestnicy wyrażają zgodę  na przeniesienie na 

Organizatora autorskiego  prawa majątkowego do nadesłanej pracy konkursowej, bez 

ograniczeń terytorialnych, we wszystkich państwach  świata,  na  następujących  polach  

eksploatacji:  zwielokrotnianie,  utrwalanie, kopiowanie,  użyczanie  i  najmowanie,  

wyświetlanie,  publiczne  udostępnianie,  nadawanie w telewizji, publikowanie w Internecie, 

wprowadzanie do obrotu - w szczególności dystrybuowanie w  materiałach reklamowych i 

innych  publikacjach,  wykorzystanie w filmach reklamowych itp. ;   
 

 

 

 

 

Teresa Bryś-Szczygieł                                                                             Dorota Poloczek 

Prezes Stowarzyszenia Zielona Ziemia                                            Koordynator  Główny Programu 

Tel. 693 995 820                                                                                        Tel. 660923747 
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