REGULAMIN KONKURSU „KARMNIK Z RECYKLINGU”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, ul. Szkolna 16, 05-304
Pustelnik.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Pustelniku oraz dzieci
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Pustelniku.
3. Celem konkursu jest:
a) kształcenie postaw proekologicznych, uświadomienie ile użytecznych przedmiotów można
stworzyć w ramach recyklingu,
b) aktywizacja przyrodnicza dzieci, młodzieży i dorosłych, uwrażliwienie na dokarmianie ptaków
zimą,
c) rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych,
d) wspólne spędzanie czasu w rodzinie, propagowanie aktywnego wypoczynku.
§ 2 Zasady konkursu:
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie karmnika dla ptaków, który powinien być:
a) wykonany z surowców wtórnych,
b) funkcjonalny,
c) estetyczny.
Karmnik nie może zostać zakupiony w sklepie.
Praca ma być wykonana własnoręcznie. W pracach praktycznych dopuszczamy możliwość wsparcia
Rodziców/ Opiekunów.
2. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
3. Karmnik należy sfotografować w taki sposób, by był dobrze widoczny. Proponujemy zadbać o
stosowne oświetlenie i tło.
4. Zgłoszenie karmnika do konkursu następuje poprzez wysłanie od jednego do trzech zdjęć ( w formie
plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi) oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej (w
formie JPG lub PDF) na adres e-mailowy stowarzyszenie.wrd@wp.pl lub swrd@swrd.pl. W tytule
wiadomości prosimy wpisać nazwę konkursu.
Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą zakwalifikowane do Konkursu. Karta zgłoszeniowa (do
pobrania ze strony Stowarzyszenia).
5. Termin dostarczenia prac: 11.01.2021 r.- 24.01.2021 r. Prace dostarczone po terminie nie będą
oceniane.
§ 3 Komisja
1. Komisja Konkursowa zostanie wyłoniona spośród członków Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju
Dziecka i pracowników Szkoły Podstawowej w Pustelniku, która do 29.01.2021 r. wyłoni
3 laureatów w 2 kategoriach:
a) przedszkolnej i klas 1-3,
b) klas 4-8.
Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.

2. Zadaniami Komisji jest:
a) kwalifikacja prac nadesłanych na Konkurs,
b) ocena prac,
c) wyłonienie zwycięskich prac.
3. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29.01.2021 r. na stronie FB Stowarzyszenia a wszystkie prace
będą opublikowane na profilu społecznościowym i na stronie internetowej Stowarzyszenia.
§ 4 Nagrody
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
oraz drobne upominki.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie Karty Zgłoszeniowej, co oznacza
równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące (opiekunów
prawnych w przypadku osoby nieletniej) zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych
osobowych na potrzeby konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
3. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym
charakterze i jest wolna od roszczeń osób trzecich. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły
roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w bieżącym
punkcie, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych
tytułów. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.
4. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizator
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

