Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Police, 29.10.2018r.

REGULAMIN KONKURSU

„NIE DYM!” – Konkurs Plastyczno-Ekologiczny, Listopad 2018
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Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji.
Konkurs jest współfinansowany w ramach realizacji zadania publicznego z przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.
Konkurs rozpoczyna się 2 listopada 2018 r. i trwać będzie do 30 listopada 2018r.
W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie Szkół Podstawowych z Województwa Zachodniopomorskiego.

Tematyka prac
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Wprowadzenie:
Jesienią czy zimą widać jaki dym leci z kominów domowych, gdy czuje się charakterystyczny swąd palonego
plastiku czy gumy. Praktycznie wszystkie związki, jakie w tym momencie ulatują w powietrze, są rakotwórcze.
Kto pali w piecach śmieci lub robi porządki, spalając w ogródku stare tapicerowane meble - truje nie tylko siebie,
ale ludzi w promieniu kilku kilometrów. Wszystkie substancje przedostają się do naszych płuc oraz do
organizmów zwierząt, w tym hodowlanych. Przepisy zakazują spalania w gospodarstwach domowych śmieci,
szczególnie sztucznych tworzyw, ale ludzie i tak to robią!!!
Zadaniem dla uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej wraz z hasłem przewodnim w:
wariancie negatywnym – piętnującym nieekologiczne zachowanie (np. spalanie śmieci i mebli)
lub pozytywnym – chwalącym dobre nawyki.
Prace składane na konkurs należy wykonać w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, techniki mieszane) format
A4.

Warunki uczestnictwa w konkursie
Prace konkursowe w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres
evpolice@gmail.com
lub na adres korespondencyjny Organizatora; Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia
Inwestycji, ul. Przyjaźni 2/7, 72-009 Police
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 roku.
2. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane
oświadczenie (oryginał lub skan) wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 1). Brak
podpisanego dokumentu przez rodzica/opiekuna prawnego skutkować będzie niezakwalifikowaniem pracy do
konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu,
pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej
pracy na Organizatora począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.
6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma
obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.
7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej
nieopublikowanymi.
8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa
szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe
nie będą zakwalifikowane do konkursu.
10. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom
trzecim.
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Wyniki konkursu i nagrody
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Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwiska zwycięzców na stronie
internetowej www.evpolice.pl.
20 laureatów uhonorowanych zostanie nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł.
Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe
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Przekazując pracę na konkurs, uczestnik/opiekun potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych
zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do
bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac.
Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane.
Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
organizowanego wydarzenia (zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. (RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do
ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich
brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych w zakresie publicznej promocji i
sprawozdawczości konkursu.
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji.
Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora danych, którym jest Organizator konkursu, do celów związanych z organizacją niniejszego
wydarzenia, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
r. podpisując formularz zgody (Załącznik nr 1).
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