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Regulamin konkursu plastycznego
„Troszczę się o zwierzęta”
§1

Konkurs „Troszczę się o zwierzęta” organizowany jest przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie
Ekologiczne i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przy finansowym wsparciu Budżetu Miasta Ełku.
§2
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w ciekawy sposób przedstawi możliwości opieki nad
zwierzętami leśnymi, domowymi pupilami, zwierzętami bezdomnymi czy też zwierzętami gospodarskimi.
§3
Wykonane prace plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
1. Uczniowie przedszkoli oraz grupy „0”
2. Uczniowie szkół podstawowych klasy I - III
3. Uczniowie szkół podstawowych klasy IV - VII
§4
Termin nadsyłania prac – 25 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 3 października 2017 r., podczas festynu „Uśmiechnięte 4 łapy” w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku.
§5

Zasady nadsyłania prac:

- Wykonanie samodzielnie pracy plastycznej formatu A4 (prace w większym formacie nie będą oceniane przez Komisję);
- Przyjmowane będą prace płaskie – różne techniki – prosimy jednak nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.
- Na tylnej stronie pracy należy dokleić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.cee.elk.pl;
- Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres CEE w Ełku, ul. Parkowa 12,
19-300 Ełk lub złożyć osobiście w CEE w Ełku;
- Jeden autor może wykonać jedną pracę plastyczną;
- Z każdej grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej można złożyć max. 4 prace
§6
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz zgodę na ich
publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
§7
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik
konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej-opiekun) przez fakt nadesłania pracy, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych (lub danych jego i jego opiekuna) przez organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia
konkursu.
§8
Dane osobowe będą przechowywane przez organizatora i nie będą udostępniane osobom trzecim.
§9
Laureat konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej – jego opiekun) wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia
i nazwiska oraz miejscowości swojego zamieszkania.
§10
W każdej kategorii wiekowej zostanie wybranych i nagrodzonych co najmniej 10 najlepszych prac.
§11
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcia prac przesłanych pocztą.
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