Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej

Regulamin
ogólnopolskiego konkursu
„Dziecięce porady na dorosłych odpady”
organizowanego w ramach projektu
„Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska”
dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Dziecięce porady na dorosłych odpady” jest Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie. Konkurs
„Dziecięce porady na dorosłych odpady” jest grupowym konkursem dla dzieci ze szkół
podstawowych promującym recykling i selektywną zbiórkę odpadów wtórnych. Służy
wybraniu najciekawszych prac prezentujących instrukcję

segregowania odpadów,

rozumiana i stworzoną przez dzieci. Poszukiwane są rozwiązania graficzne, które
z jednej strony będą stanowić doskonałą promocję odnawialnych źródeł energii,
a z drugiej, w sposób oryginalny, połączą płaską formę instrukcji z wielowymiarową formą
troski o ochronę środowiska przyrodniczego i oszczędzanie energii.
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2. Konkurs jest realizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa w ramach „Ogólnopolskiego programu
aktywnej edukacji. Młodzi dla Środowiska” dofinansowanego z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Celami konkursu są:
 podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i społecznej u dzieci ze szkół
podstawowych i dorosłych,
 promocja postaw pro-środowiskowych wśród dzieci ze szkół podstawowych
i dorosłych,
 upowszechnienie wśród dzieci ze szkół podstawowych i dorosłych wiedzy na
temat segregacji odpadów i sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów.

4. Konkurs jest konkursem otwartym skierowanym do dzieci w wieku 7-12 lat.
5. Przedmiotem konkursu z dziedziny nauki, edukacji i sztuk plastycznych jest grupowe
wykonanie pracy promującej recykling i selektywną zbiórkę odpadów. Nadesłanie pracy
na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
6. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 klasy bądź grupy (tj. np. kółka
zainteresowań, przyrodnicze czy grupy świetlicowe). Każda z nich może liczyć do 30
osób. Prace mogą być wykonywane jedynie grupowo. Dopuszcza się by w grupie
uczestnicy konkursu byli w różnym wieku w przedziale 7-12 lat.
7. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką. Dopuszcza się prace
wykonane w następujących technikach:
 malarstwo (akwarele, pastele, itp.);
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 wyklejanka, wydzieranka, itp.
 grafika komputerowa;
 fotografia cyfrowa lub tradycyjna, kolaże i fotomontaże w tym dopuszcza
się polepszanie jakości zdjęć i konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych,
sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
 rysunek (ołówek, kredka, tusz czarny, pisak, węgiel, pastele itp.).
8. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednostronicowego poradnika, zawierającego
instrukcje segregowania odpadów dla dorosłych. Format prac – kartka A2. Wymiary
wysokość: 594 mm = 59,4 cm. Szerokość formatu A2: 420 mm = 42,0 cm.
9. Prac nie należy oprawiać.
10. Prace należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską
(na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Biuro
Projektu „Młodzi dla Środowiska”, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10.
11. Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs „Dziecięce odpady na dorosłych odpady”.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
o niskiej jakości technicznej.
13. Każda praca ma być przypisana do klasy bądź grupy w sposób stały. Informacja
musi zawierać: klasa/nazwa grupy, adres kontaktowy do szkoły, numer telefonu
kontaktowego lub adresu e – mail szkoły, dane nauczyciela prowadzącego klasę, kółko
zainteresowań lub opiekuna grupy.
14. Poprzez wysłanie pracy na konkurs na Organizatora zostaną przeniesione wszelkie
autorskie prawa majątkowe do złożonej pracy na wszystkich polach eksploatacji,
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o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).
15. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie
opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
16. W przypadku fotografii w pracy nie mogą one naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, chyba, że uczestnicy
uzyskają od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkie niezbędne prawa,
licencje, zgody i upoważnienia w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie.
Naruszenie przez Uczestników powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne
naruszenie
w

Regulaminu,

Konkursie.

skutkujące

Uczestnicy

natychmiastowym
będą

wykluczeniem

odpowiedzialni

z

za

udziału

zgodność

z prawem nadesłanej pracy i poniosą wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez
Organizatora

w

ramach

Konkursu.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
17. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych,
jak również z niego wyłączonych.
3. TERMINARZ
18. Termin nadsyłania prac mija dnia 29 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla
pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).
19. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
20.

Organizator

powoła

Komisję

Konkursową

(Komisja

konkursowa).

Komisja

konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i ufunduje nagrody rzeczowe grupom
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autorskim trzech najlepszych prac. Komisja może (ale nie musi) przyznać nagrody
pocieszenia.
21. W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Organizatora i jego Partnerów.
22. Ocena prac przez Komisję konkursową nastąpi do dnia 13 lipca 2018 roku. Decyzja
Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
24. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak
i przyznawania miejsc ex equo.
25.

Zwycięzcy

Konkursu

zostaną

powiadomieni

przez

organizatora

do

dnia

7 września 2018 roku.
26. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach: www.mlodzidlasrodowiska.pl
i www.ksm-drohiczyn.pl
27. Organizator Konkursu planuje uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą
najlepszych i wyróżnionych

prac. O terminie rozdania nagród i wystawy zwycięzcy

konkursu zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.

4. NAGRODY
28. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu w formie
projekcji lub/i wystawy.
29. Zwycięskie grupy otrzymają nagrody rzeczowe, którymi będą m.in. wyjazd, publikacje
oraz drobne upominki. Planowane nagrody:
I miejsce – (wartość nagrody około 2 500,00 zł)
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II miejsce – (wartość nagrody około 1 500,00 zł)
III miejsce – (wartość nagrody około 500,00 zł).
30. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i ich wartości.

5. WYKORZYSTANIE PRAC KONKURSOWYCH
31.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach: www.mlodzidlasrodowiska.pl
i www.ksm-drohiczyn.pl,

a

także

do

wielokrotnej

ekspozycji

prac

nadesłanych

na Konkurs.
32. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych
na Konkurs na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

33. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 31 i 32, przysługują Organizatorowi
nieodpłatnie,

na

podstawie

oświadczeń

złożonych

przez

a wymaganych w dziale 2. pkt. 14 niniejszego regulaminu.
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KARTA ZGŁOSZENIA
ogólnopolskiego konkursu „Dziecięce porady na dorosłych odpady”.
organizowanego w ramach projektu
„Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla Środowiska”

Klasa/nazwa grupy/kółka zainteresowań
......................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo, drukowanymi literami)
Nazwa i adres szkoły
.............................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)
Wiek dzieci w grupie ...........................................
(wypełnić obowiązkowo)
Telefon szkoły……………………………..e-mail …………………………………
(wypełnić obowiązkowo)

(wypełnić obowiązkowo)

Dane nauczyciela prowadzącego klasę/grupę/kółko.....................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć imienną listę członków grupy wraz
oświadczeniami rodziców/ opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dziecka.
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PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
NA ORGANZIATORA KONKURSU

Poprzez

wysłanie

pracy

klasy/grupy…………………………ze

szkoły

………………………………(nazwa, numer , adres) na Konkurs „Dziecięce porady na
dorosłych odpady” przeniesione zostają na Organizatora wszelkie autorskie prawa
majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

..............................................................

………………………………..

Miejscowość i data

Podpis nauczyciela

Konkursu
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że moje dziecko jestem członkiem grupy, która zgłasza pracę do
konkursu oraz posiada do niego pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka
……………………………. (imię i nazwisko) przez Organizatora ogólnopolskiego
konkursu „Dziecięce porady na dorosłych odpady” organizowanego w ramach
projektu „Ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji. Młodzi dla Środowiska.”
w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 922).

..............................................................

………………………………..

Miejscowość i data

Podpis uczestnika Konkursu

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