REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
XI KALISKIEJ PRZYGODY Z ODPADAMI

„Kolaże fotomontaże”
Organizatorzy:
 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Celem konkursu jest uświadomienie uczniom oraz ich opiekunom, jak bardzo istotny jest
problem segregacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja
uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości
ekologicznej.
Zasady konkursu:
 w konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
z obszaru działania Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina",
 zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej
zgodnej z celem konkursu, praca powinna być wykonana na papierze w formacie
A3 – 297mm x 420 mm, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru
(można używać gazet, czasopism, opakowań, tektur, bibuły z nastawieniem na
powtórne wykorzystanie materiałów),
 jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 pracę,
 szkoła, przedszkole maksymalnie może zgłosić 2 prace
w każdej grupie
wiekowej,
 prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie
konkursowej,
 prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów
w następujących grupach wiekowych:





grupa I – przedszkola,
grupa II - uczniowie szkoły podstawowej ( klasy I – III ),
grupa III - uczniowie szkoły podstawowej ( klasy IV - VI ),
grupa IV - uczniowie gimnazjów.

 na odwrocie praca musi zawierać następujące dane:






imię i nazwisko autora,
numer grupy wiekowej,
nazwa, adres placówki, szkoły do której uczęszcza autor,
imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna,
adres mailowy nauczyciela, opiekuna lub szkoły.

 warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie
i dostarczenie organizatorom oświadczenia/zgody (załącznik nr 1) na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz na przeniesienie
autorskich praw majątkowych

Terminy:
 prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 22 kwietnia 2015 roku
(nie decyduje data stempla pocztowego), prace dostarczone po wyżej
wymienionym terminie nie wezmą udziału w konkursie,
na adres:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
pokój 24 (sekretariat)
 lista nagrodzonych prac zostanie zamieszczona na stronach
www.odn.kalisz.pl i www.orlistaw.pl,
 wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się podczas
podsumowania XI Kaliskiej Przygody z Odpadami.
Postanowienia końcowe:
 dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów,
 regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu,
 organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji
konkursu,
 wysłanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu,
 wszelkie
zapytania
dotyczące
konkursu
proszę
kierować
do p. Ewy Kowalczyk-Wiśniewskiej (tel.605-838-005, e-mail: ewakowal@op.pl)
lub p. Małgorzaty Kraszkiewicz (tel.502-614-124, e-mail: mada135@wp.pl).

ZAŁĄCZNIK NR 1

.............................................
miejscowość

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ….........................................................................................................,
zamieszkały(a) w …............................................................................................................................,
działając jako przedstawiciel ustawowy mojego małoletniego dziecka
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ucznia ….............................................................................................................................................,
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jw.,
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1997

r.

poz.926

z późniejszymi zmianami) w zakresie koniecznym do prawidłowego uczestnictwa mojego dziecka
w Konkursie Plastycznym „Kolaże-fotomontaże” organizowanym przez Związek Komunalny Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ponadto przenoszę
nieodpłatnie na Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” autorskie prawa
majątkowe do wykonanej pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. nr 24, poz. 83).

..........................................................................................
data i podpis rodzica (opiekuna)

