„CHROŃ ZIEMIĘ PRZED ŚMIECIAMI”
Regulamin konkursu plastycznego
1. Organizatorem konkursu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
2. Głównym celem będzie uświadomienie dzieci jak postępować właściwie ze śmieciami i
jakie zagrożenia są z tym związane.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie rysunku związanego z gospodarowaniem
odpadami. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, jak np. ołówek, kredka,
pastele, farby, wycinanki itd.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, z gmin uczestniczących
w projekcie „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i
Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” finansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Szczecinie.
5. Prace należy wykonać indywidualnie (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę). Uczeń
może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Praca musi być podpisana.
6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora, do zadań której należeć będzie:
1) czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu;
2) wyłonienie zdobywców nagród oraz wyróżnień.
Skład Komisji Konkursowej zostanie ustalony przez Organizatora. Komisja Konkursowa
podczas oceny nadesłanych prac kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) spójność pracy z tematyką konkursu,
2) walory artystyczne, jak np. technika wykonania,
3) pomysłowość.
7. Nagrodami w konkursie są :
- za zajęcie pierwszego miejsca – tablet
- za zajęcie drugiego miejsca – aparat fotograficzny
- za zajęcie trzeciego miejsca – odtwarzacz MP4
- przyznanych zostanie także 6 wyróżnień. Nagrodami będą pamięci przenośne USB.
8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie.
9. Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac
do konkursu.

10.Prace można przesłać pocztą lub składać bezpośrednio u Organizatora:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
z dopiskiem: KONKURS „CHROŃ ZIEMIĘ PRZED ŚMIECIAMI”. Liczy się data stempla
pocztowego.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie
przesyłki.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone /informacje o wynikach
konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.parseta.org.pl /Projekty
Związku/Rekultywacja…..
b. bezpłatnej publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w
środkach masowego przekazu informacji,
c. bezpłatnego przejęcia do archiwum Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
prac nagrodzonych i wyróżnionych.
13. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia
wykonanej przez nich pracy, wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie
pracy przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (z podaniem nazwiska autora). Wyrażenie
zgody jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie
określonym w karcie zgłoszeniowej jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
Dane zdobywców nagród i wyróżnień Konkursu: imię i nazwisko, reprezentowana szkoła,
informacje o zajętym miejscu/wyróżnieniu zostaną umieszczone na stronie internetowej
Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych
osobowych przez Uczestnika.
15. Terminarz:
a. nadsyłanie prac do 06.11.2015r.,
b. informacja o wynikach: 20.11.2015r. – strona www.
c. oficjalne wręczenie nagród - do 18.12.2015r. – zaproszenia na konferencję.
16. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
17. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

18. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania
Konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie wystąpienia
przyczyn od niego niezależnych.
Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu
w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników spełniających wymogi formalne.
19. W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino
Tel. 94 311 72 47
zmigdp@parseta.org.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
na konkurs plastyczny „CHROŃ ZIEMIĘ PRZED ŚMIECIAMI”
Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………..
Klasa………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i Adres Szkoły………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt / tel.stacj.tel kom, e-mail/ …………...........................................................

………………………………………….
podpis opiekuna prawnego

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu i akceptuję wszystkie
jego postanowienia.
2. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że plakat został wykonany przez moje dziecko i przysługują jemu - jako twórcy,
wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub
obciążeń na rzecz osób trzecich.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w
Karlinie nieodpłatnie, w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieokreślony autorskich
praw majątkowych do prac na następujących polach eksploatacji:
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
-używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania np.
nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby Konkursu.

............................................................
Miejscowość i data

.....................................................................
Podpis opiekuna prawnego

