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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE INTERNETOWYM 

Regulamin konkursu pn. „Poznaj zielony Toruń” 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, Stowarzyszenia 

"Tilia" oraz członkowie ich rodzin. 
3. Celem konkursu jest:  

a) przybliżenie mieszkańcom cennych pod względem przyrodniczym elementów 
krajobrazu Torunia, 

b) promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie 
Torunia, 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży uczęszczającej do placówek edukacyjnych na 
terenie Gminy Miasta Toruń i osób dorosłych - mieszkańców Torunia. 

5. Konkurs przeprowadzony zostanie dla czterech kategorii wiekowych:  
a) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,  
b) uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej,  
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych do 18 roku życia 
d) uczniowie od 19 roku życia oraz dorośli mieszkańcy Torunia. 

6. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko 1 raz. 
7. Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu formularza on-line zawierającego pytania na 

temat zielonych terenów w Toruniu oraz ochrony przyrody. Formularz zawiera po 10 pytań 
dla każdej kategorii wiekowej. 

8. Nagrody zostaną przyznane w każdej z kategorii wiekowej, po 10 nagród o takiej samej 
wartości dla każdej z kategorii wiekowej (razem 40 nagród). 

9. Jako nagrody zostaną zakupione: drewniane długopisy, bambusowe torby, wielorazowe 
kubki, butelki filtrujące wodę, szczoteczki do zębów, notesy. 

10. W losowaniu biorą udział tylko zgłoszenia z wszystkimi poprawnymi odpowiedziami. 
11. W przypadku braku poprawnych odpowiedzi w kategorii wiekowej, nagrody zostaną 

rozdysponowane wśród uczestników z innych kategorii.  
12. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie zamieszczona na stronie internetowej, ponadto 

osoby zostaną powiadomione telefonicznie. 
13. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie Szkoły Leśnej na Barbarce lub zostaną 

przesłane pocztą. 
14. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

Terminarz: 

• zamieszczenie formularzy konkursowych od 25 września 2020 r.  
• nadsyłanie formularzy konkursowych do 23 listopada 2020 r. 
• zamieszczenie listy laureatów do 30 listopada 2020r. 
• odbiór i  przesłanie nagród pocztą do 31 grudnia 2020r. 

 
 

 

Konkurs zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Torunia 
w ramach projektu pn. „Toruń dba o środowisko dla 
przyszłych pokoleń 

 

  


