Konkurs dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Turek, 06.10.2016r.
Regulamin konkursu plastycznego
o tematyce ekologicznej na plakat
pt. „Znamy zasady jak segregować odpady”
Organizator:
- Gmina Miejska Turek
Cel konkursu:
edukacja mieszkańców Gminy Miejskiej Turek w zakresie segregacji odpadów komunalnych
i zachęcenie ich do segregowania
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest przygotowany w dwóch kategoriach wiekowych uczestników:
a) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – praca indywidualna ucznia,
b) dla dzieci przedszkolnych – praca zbiorowa dla całej grupy przedszkolnej.
2. W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy
Miejskiej Turek.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z
celem konkursu, praca powinna być wykonana na papierze w formacie A-3 – 297 mm x
420mm, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru (można używać gazet,
czasopism, opakowań, tektur, bibuły z nastawieniem na powtórne wykorzystanie
materiałów).
4. Szkoła/przedszkole przeprowadza eliminacje wewnętrzne (etap I konkursu), w wyniku
których do II etapu konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace. W II etapie konkursu
dopuszcza się udział 18 prac zbiorowych oraz 10 prac indywidualnych.
5. Prace wykonane niezgodnie z zapisami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.
6. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta
Turku.
7. Na odwrocie praca musi zawierać następujące dane:
szkoła

przedszkole

imię i nazwisko autora, wiek i klasę

nazwę grupy przedszkolnej

nazwę, adres placówki szkoły, do której
uczęszcza autor
imię nazwisko nauczyciela oraz telefon
kontaktowy
telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna

nazwę, adres przedszkola
imię nazwisko nauczyciela-wychowawcy
grupy przedszkolnej
telefon kontaktowy nauczyciela-wychowawcy
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prawnego

grupy przedszkolnej lub przedszkola

8. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i
dostarczenie organizatorom oświadczenia/zgody (załącznik nr 1) na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu i jego rodzica/opiekuna prawnego, na
przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz na wykorzystanie wizerunku wraz z
każdą zgłaszaną pracą konkursową.

Terminy:
1. Prace należy dostarczyć do dnia 2 listopada 2016 r. do godziny 15:00 do siedziby
Gimnazjum nr 1 im. Lotnictwa Polskiego w Turku przy ul. Broniewskiego 5 - Sekretariat.
2. Prace dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 14 listopada 2016 r.
4. Organizator przewiduje następujące nagrody główne:
a) kategoria przedszkola:
- za I miejsce : zestaw planszowych gier dydaktycznych
- za II miejsce : zestaw planszowych gier dydaktycznych
- za III miejsce: zestaw książek edukacyjnych
b) kategoria: szkoły podstawowe i gimnazjalne
- za I miejsce: zegarek elektroniczny na rękę,
- za II miejsce: komputerowa gra dydaktyczna,
- za III miejsce: piłka
Ponadto dla prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu przewidziano zestawy
upominkowe, w tym:
- 15 zestawów dla grup przedszkolnych (na zestaw składać się będą: ekokredki,
planszowa gra dydaktyczna)
- 7 zestawów indywidualnych (na zestaw składać sie będzie: ekotorba, ekokredki,
ekonotes, kubek, opaska odblaskowa)
5.

Nauczyciele

oraz

rodzice/opiekunowie

prawni

laureatów

zostaną

powiadomieni

telefonicznie.
6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas pikniku ekologicznego pt.: „Ekologicznie
postępujemy więc segregujemy” w dniu 19 listopada 2016 r. zorganizowanego na terenie
Gimnazjum nr 1 im. Lotnictwa Polskiego w Turku przy ul. Broniewskiego 5. O godzinie
wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
7. Przy wręczeniu nagród musi być obecny laureat wraz z rodzicem lub prawnym
opiekunem.
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8. Odbierający nagrodę (o wartości ponad 200 zł/szt brutto) musi być pełnoletni i
zobowiązany jest do wypełnienia protokołu odbioru nagród i podania następujących danych:
imienia i nazwiska, PESEL-u, daty urodzenia, adresu zamieszkania z kodem pocztowym
oraz podpisu.
9. Rodzice lub opiekunowie prawni złożą oświadczenie stanowiące załącznik nr 1, że
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz że wyrażają zgodę na
wykorzystanie praw autorskich w sposób określony w załączniku nr 1.

Postanowienia końcowe
1. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac.
4. Dostarczenie prac przez przedszkole/szkołę oznacza akceptację regulaminu.
5. Nagrody nie podlegają wymianie.
6. Organizator zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i godziny wręczenia
nagród.

Kontakt
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu proszę kierować pod nr telefonu 63 278 49 25

Konkurs dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej na plakat pt.
„Znamy zasady jak segregować odpady”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przeniesieniu
autorskich praw majątkowych oraz na wykorzystanie wizerunku

Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………,
zamieszkały(a) w ……………………………………………………………………………………...,
identyfikujący się nr PESEL…………………………………………………………………………..
działając jako przedstawiciel ustawowy mojego małoletniego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
uczęszczającego do…………………………………………………………………………………..
zamieszkałego jw., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U.2016 r., poz.922) w zakresie koniecznym do prawidłowego uczestnictwa mojego dziecka w
Konkursie Plastycznym o tematyce ekologicznej na plakat pt. „Znamy zasady jak
segregować odpady” organizowanym przez Gminę Miejską Turek.
Ponadto przenoszę nieodpłatnie i nieograniczenie co do czasu i miejsca autorskie prawa
majątkowe do wykonanej pracy konkursowej na Gminę Miejską Turek na następujących
polach eksploatacji:
1. użytkowania utworów na własne potrzeby, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich, w celach związanych z edukacją ekologiczną oraz realizacją innych
zadań Gminy Miejskiej Turek,
2. utrwalania utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym
drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową,
poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne,
optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,
3. zwielokrotniania utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej
technice,

w

tym

drukarskiej,

reprograficznej,

cyfrowej,

elektronicznej,

laserowej,

fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to
także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w
ramach systemu on-line,
4. wprowadzania utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu,
sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również
przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,
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5. rozpowszechniania utworów w czasopismach, w publikacjach promocyjnych, w ramach
produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach
magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM,
dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu
Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze
użyczania utworu, licencji,
6. wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których utwory
utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do nin. ustępu pkt. 1 i pkt. 2, przy
zastosowaniu dowolnej techniki udostępniania utworu, w szczególności określonej w pkt. 3 i
4 nin. ustępu,
7. prezentowania utworu za pomocą wizji (przewodowej lub bezprzewodowej) przez stację
naziemną, jak i za pośrednictwem satelity,
8. odtwarzania i wystawiania utworów,
9. publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
10. wykorzystania utworów i ich fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych,
reklamowych i marketingowych w nieograniczonej ilości wydań, wielkości nakładów.
Wyrażam niniejszym również zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie – bez
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca, formy lub liczby egzemplarzy i bez konieczności
uiszczenia na moją rzecz jakichkolwiek opłat – wizerunku mojego i mojego dziecka w
związku z wykonaniem pracy do w/w konkursu z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może
być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi moją
osobę i osobę mojego dziecka w negatywnym świetle. Oświadczam, że wykorzystanie
mojego wizerunku i mojego dziecka zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich ani
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
………………………………………………………….....................
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

