REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI
PLAKAT O TEMATYCE: „Woda i ja”.
Organizator konkursu:
Związek Gmin „PROKADO” z siedzibą w Prószkowie przy ul. Kościuszki 23

dalej jako: „Organizator”.
§ 1. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
2. Wymagana zgoda pisemna przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna dziecka), udzielona
zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego regulaminu.

§ 2. Temat i cele konkursu
1. Temat: „Woda i ja”.
2. Cele konkursu:
1) Propagowanie u dzieci postaw społecznych polegających na trosce o ochronę środowiska
naturalnego oraz dostrzeganiu istotnej roli wody i jej zasobów w codziennym życiu człowieka,
zwierząt i roślin; kształtowanie wiedzy na temat produkcji, uzdatniania, oczyszczania oraz
oszczędzania wody.
2) Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
3) Wyłonienie prac plastycznych, które najtrafniej zobrazują temat i cele konkursu.

§ 3. Zasady dotyczące przygotowania i dostarczenia prac konkursowych
1. Praca plastyczna(plakat) powinna być wykonana dowolną techniką na kartce formatu A4
przedstawiająca plakat o tematyce: „ Woda i ja”.
2. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.
3. Do pracy plastycznej powinien zostać załączony wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz pisemna
zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica)/opiekuna dziecka na publikację pracy (formularz
oraz wzór oświadczenia załączone do niniejszego regulaminu).
4. Prace powinny zostać wysłane na adres Organizatora: Związek Gmin „PROKADO”, ul. Kościuszki
23, 46-060 Prószków, z dopiskiem: „konkurs”.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, w wersji oryginalnej (Organizator nie
dopuszcza do konkursu kopii bądź zdjęć).
6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§ 4. Termin nadsyłania prac
Termin nadsyłania prac konkursowych: od 20.04.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. – liczy się data stempla
pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej.

§ 5. Nagrody:
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
1. nagroda główna za I miejsce w konkursie:

tablet,

2. nagroda za II miejsce w konkursie:

aparat fotograficzny,

3. nagroda za III miejsce w konkursie:

mp3,

4. oraz nagrody pocieszenia dla wyróżnionych uczestników konkursu.

§ 6. Ocena prac:
1. Jury konkursu będzie składało się z czterech osób spośród przedstawicieli związku oraz pracowników
Organizatora, tj.:
1.
2.
3.
4.

Pani Róża Malik
Pan Leonard Pietruszka
Pan Marek Leja
Pani Agata Przybyła

którzy wspólnie dokonają wyboru najlepszej pracy.
2. Jury pod uwagę weźmie:
 pomysłowość i umiejętność przedstawienia tematu i celów konkursu,
 jakość wykonania,
 oryginalność.
3. Termin rozstrzygnięcia konkursu

22 maja

2015 r.

4. Wynik konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora
www.prokado.pl.
5. Organizatorzy będą się kontaktować indywidualnie z laureatami konkursu w sprawie odbioru nagród.

§ 7. Oświadczenia uczestników konkursu oraz prawa autorskie
1. Udział uczestnika w konkursie oraz zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna uczestnika na udział
w konkursie jest jednoznaczna udzieleniem zgody na nieodpłatne przekazanie praw autorskich
Organizatorowi na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz projektu: „Woda i ja”
na następujących polach eksploatacji utworu:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności do prezentacji
nagrodzonych prac w ramach wystawy pokonkursowej na stronach internetowych Związku Gmin
„PROKADO”.
Wysłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z konkursem
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 2014r.,poz. 1182 z
późn. zm).
2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane uczestnikom.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Gmin „PROKADO”–
(www.prokado.pl.).
2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: formularz zgłoszeniowy oraz wzór zgody rodzica/opiekuna
prawnego na udział dziecka w konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

_____________________________________________________

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„WODA I JA”

TYTUŁ PRACY

………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTOR

…………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

RODZIC/OPIEKUN

…………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

E-MAIL

……………………………………………………………………………………………………………………….
(rodzica lub opiekuna prawnego)

NUMER TELEFONU

………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzica lub opiekuna prawnego)

ADRES

………………………………………………………………………………………………………………………
(do przesłania nagrody)

__________________________________________
(podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik 2

________________, dnia ______________
(miejscowość)

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE PLASTYCZNYM :
„WODA I JA”

Ja, niżej podpisany/a, jako rodzic/ opiekun prawny ___________________________________
(imię, nazwisko dziecka)

wyrażam zgodę na udział dziecka w KONKURSIE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY „WODA I JA” organizowanym
przez Związek Gmin „PROKADO”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego: _________________________________________________________
(imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania dziecka)

w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. -r z 2014r.,poz. 1182 z późn. zm ).

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy
konkursowej, przez Związek Gmin „PROKADO” w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej oraz w innych formach utrwaleń, zgodnie z
regulaminem opublikowanym przez Organizatora.

________________________________________________
(czytelny podpis)

