Regulamin
9 edycji konkursów ekologicznych
przeprowadzanych w ramach projektu
„Kolejowe Niedziele – promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego
i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne”.

1) ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
a) Organizatorem konkursu w ramach projektu „Kolejowe Niedziele”, zwanego
w dalszej części regulaminu „Konkursem” jest Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, zwany dalej
„Organizatorem”.
b) Konkursy zostaną zorganizowane w następującym miejscu oraz czasie:
 16.06.2019 r. – na terenie Bolimowskiego PK
 14.07.2019 r. – Łódź
 04.08.2019 r. – na terenie Spalskiego PK (Spała)
 18.08.2019 r. – Moszczenica
 01.09.2019 r. – Rogów/Arboterum
 15.09.2019 r. – Łęczyca/Tum
 29.09.2019r. – Opoczno
 06.10.2019 r. – Rogów/Arboterum
 13.10.2019 r. – Łęczyca/Tum
2) CEL
Celem konkursu jest utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych przyswojonej
w czasie cyklu wycieczek po regionie w ramach projektu „Kolejowe Niedziele”. Ponieważ
wycieczki zakładały poznanie podstaw edukacji ekologicznej poprzez zwiedzanie – formę
nauki poprzez turystykę i krajoznawstwo, założeniem konkursu jest upowszechnianie wiedzy
o przyrodzie, jak również wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie
konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.
3) POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Uczestnikiem konkursu może być każda osoba biorąca udział w projekcie, tj.
posiadająca bezpłatny bilet umożliwiający uczestnictwo w wycieczce w w/w
terminach.
b) Każdy uczestnik chcący wziąć udział w konkursie musi posiadać bilet z kartą
konkursową, na której znajduje się pytanie konkursowe, udzielić poprawnej
odpowiedzi na to pytanie, zwrócić wypełnioną kartę Organizatorowi oraz być
obecnym podczas losowania. Podczas losowania i ogłaszania wyników dana osoba
może zostać nagrodzona tylko raz, co oznacza, iż każdy wrzuca na swoje nazwisko
jedynie jeden kupon.
c) Pytania konkursowe dotyczyć będą wiedzy przekazanej podczas wycieczki przez
przewodników.
d) Podczas każdego konkursu wyłonionych zostanie 10 zwycięzców.
e) Konkurs przeprowadzą przedstawiciele Organizatora.
f) Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
g) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
h) Udział w konkursie jest bezpłatny.

