Regulamin
Konkursu „Eko wybór = lepsza przyszłość”

1. Organizatorem konkursu „Eko wybór = lepsza przyszłość”jest Młodzieżowa Rada Wąbrzeźna
2. Celem konkursu jest:
•

wzmocnienie świadomości uczniów wąbrzeskich szkół na temat zagrożeń środowiska naturalnego
wynikającego z zanieczyszczenia spowodowanego rozwojem cywilizacji,

•

zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka,

•

podniesienie świadomości na temat segregacji i gospodarki odpadami,

•

zachęcenie uczniów wąbrzeskich szkół do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną
środowiska.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej - plakatu promującego
ograniczanie plastikowych opakowań, zwłaszcza plastikowych butelek do napojów oraz promowanie
zachowań proekologicznych. Treść plakatu powinna zachęcać do stosowania opakowań
wielokrotnego użytku oraz sięgania po produkty, opakowania ekologiczne
4. Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie
wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie,
grafika komputerowa itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Rozmiar plakatu: dowolny.
5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, klasy I-IV oraz klasy VVIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej
lub ponadpodstawowej w Wąbrzeźnie.
6. Termin dostarczenia i nadesłania prac 30.11.2021 r. Zgłoszenia (prace oraz załączniki) należy
dostarczyć do przedstawicieli Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna w każdej ze szkół.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną własnoręcznie wykonaną pracę.
Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników
niepełnoletnich konkursu muszą wypełnić i dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr
1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgodę na wykorzystanie
wizerunku (załącznik nr 3).

8. Każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia, klasa,
nazwa szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mail.
9. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu – Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna.
10. Pracę będą poddane ocenie Jury Konkursowego złożonego z członków Młodzieżowej Rady
Wąbrzeźna.
11. Ocenie będą podlegać: zgodność z tematem konkursu, zgodność z wymogami technicznymi
konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość oraz dobór materiałów, estetyka wykonania, siła
przekazu.
12. Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie
lub poprzez e-mail, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na formularzu zgłoszeniowym
dołączonym do nadesłanej pracy. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej:
www.mlodziezowarada.wabrzezno.com oraz na www.facebook.com/mlodziezowaradawabrzezna
13. Organizatorzy informują o możliwości wykorzystania nadesłanych prac w swoich mediach
społecznościowych oraz stronach internetowych.
14. Na organizatora konkursu tj. Młodzieżową Radę Wąbrzeźna przechodzą autorskie prawa majątkowe
do prac na następujących polach eksploatacji:

zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w

szczególności techniką drukarską, fotograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku
cyfrowego), filmową itp.; publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnienie pracy.
15. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowa Rada
Wąbrzeźna. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
art. 6 §1 pkt a w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie zgody.
16. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej oraz umieszczenia autorów na pracach na
wystawie konkursowej.
17. Zgłoszenie do konkursu i nadesłanie pracy równocześnie potwierdza akceptacje i znajomość tego
regulaminu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Na konkurs plastyczny na wykonanie plakatu pt. „Eko wybór = lepsza przyszłość”
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ......................................................................................

będący

rodzicem lub występujący w charakterze opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko
uczestnika konkursu)................................................................................... lat ..……..… ucznia klasy………
szkoły(nazwa szkoły)……………………………………….………………………………......................
niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu pt. „Eko
wybór = lepsza przyszłość”oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i go
akceptuję, a w szczególności:
•

poświadczam, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie przez dziecko/
podopiecznego, nie narusza praw stron trzecich, a prawa autorskie do w/w pracy nie podlegają
żadnym ograniczeniom;

•

przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że prawo własności oraz prawa autorskie związane ze
zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność organizatora konkursu;

•

przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania
oryginału pracy zgłoszonej do konkursu.

Telefon kontaktowy : …………………………..;

Miejscowość, data……………...

Czytelny podpis: ..………………………………………

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny (imię i nazwisko) ………………….……….…………..…………….……… będący
rodzicem/opiekunem

prawnym

(imię

i

nazwisko

uczestnika

konkursu)………………………………………… ……………………………….…………………..…….,
lat ….., ucznia klasy …….………, szkoły (nazwa szkoł) ………..…………………………………………
………………………………………………………..
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w związku z
konkursem plastycznym na wykonanie plakatu „Eko wybór = lepsza przyszłość”Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Młodzieżowa Rada Wąbrzeźna. Posiadam wiedzę,
że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu
oraz, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną zamieszoną w regulaminie.
Podstawa prawna:
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

data i miejscowość
.................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
……........................................................

Załącznik nr 3
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić)
na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego ………………………….………………………
……………………………………........ (imię i nazwisko uczestnika konkursu). W związku z konkursem
plastycznym na wykonanie plakatu „Eko wybór = lepsza przyszłość”organizowanym Młodzieżową Radę
Wąbrzeźna oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej
www.mlodziezowarada.wabrzezno.com

oraz na www.facebook.com/mlodziezowaradawabrzezna w celu

ogłoszenia wyników konkursu, informacji i promocji Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna. Jednocześnie
oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają dóbr osobistych mojego dziecka/podopiecznego.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu. Zrzekam się
niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem
Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na
potrzeby jak w oświadczeniu.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2017r. nr 880 z późn. zm.)
data i miejscowość
...........................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
…….....................................................

