
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „EKO-POJAZD MIEJSKI”

 § 1 Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. zachęcenie  nauczycieli  i  uczniów do  zainteresowania  się  ideą  obchodów Europejskiego

Tygodnia   Zrównoważonego Transportu

2. skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany jakie muszą nastąpić aby Europa mogła stać się

kontynentem neutralnym pod względem emisji CO2

3. podkreślenie znaczenia dostępności bezemisyjnego transportu w miastach

4. promocja  Europejskiego  Tygodnia  Zrównoważonego  Transportu  zainicjowanego  przez

Komisję Europejską

5. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ 2 Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich  z siedzibą w Słupsku, al.

Sienkiewicza  19,  wpisane  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i

zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VII Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056842, zwane dalej „Organizator”

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:  Patrycja Czawłytko, tel.

59 840 29 20

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3 Założenia organizacyjne

1. Organizacja  konkursu  oraz  nagrody są współfinansowane ze  środków Unii  Europejskiej

oraz miasta Słupska.

2. Konkurs skierowany jest do klas IV – VIII szkół podstawowych.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

mailto:aleksandra.soroczynska@mos.gov.pl


4. Prace  stworzone  na  Konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie do siedziby

organizatora pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

5. Prace mają przedstawiać makietę/model 3D ekopojazdu np. roweru, hulajnogi itp.,

6. Praca konkursowa musi mieścić się na podstawie o wymiarach 1.5 m x 1 m

7. Makieta ma być pracą wspólną uczniów danej klasy

8. Makiety muszą być wykonane w 3D z materiałów z recyklingu, w tym: puszki, butelki,

kartony, rolki po papierze toaletowym, rolki po ręcznikach kuchennych, kapsle, nakrętki itp.

9. W celu zgłoszenia klasy do udziału w konkursie, należy w dniach od 07.09.2020r. od godz.

10:00  do  17.09.2020r.  do  godz.  16:00  wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  stanowiący

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłać go na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl

oraz złożyć pracę wykonaną w ramach konkursu.

10. Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, wychowawca lub opiekun klasy.

11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie

prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach

utrwaleń  nadających się  do rozpowszechniania  (np.  nośniki  magnetyczne,  elektroniczne,

optyczne,  CD-ROM wprowadzenie  do  obrotu,  wprowadzenie  do  pamięci  komputera),  a

także  prezentowania  prac  na  wystawach  organizowanych  w  celu  popularyzacji

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne

wykorzystanie.

12.Wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie klas zobowiązani są do dostarczenia wykonanej

makiety  do  dnia  17.09.2020r.  do  godz.  18:00  do  Słupskiego  Centrum  Organizacji

Pozarządowych i Ekonomii Społecznej mieszącego się przy ul. Niedziałkowskiego 6

13. Składający prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu

swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

14. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności wykonanej

makiety.

15. Prace  nie  spełniające  zasad  uczestnictwa  nie  będą  brane  pod  uwagę  przez  Komisję

Konkursową.

16. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.

17. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.cio.slupsk.pl

18. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

http://www.cio.slupsk.pl/
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§ 4 Ocena prac

konkursowych

1. O  wyłonieniu  zwycięzców  konkursu  decyduje  Komisja  Konkursowa,  która  zostanie

powołana przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

2. W skład  komisji  konkursowej  wejdzie  2  pracowników  CIO  oraz  1  pracownik  Miasta

Słupska

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) zgodność pracy z tematem konkursu,

b) jakość wykonania,

c) oryginalność,

d) stopień trudności wykonania.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista nagrodzonych klas zostanie ogłoszona w dniu 20.09.2020 r. ok. godz. 16:00 podczas

festynu  wieńczącego   obchody  ETZT  w  parku  przy  ul.  Sienkiewicza,  a  następnie

opublikowana  na  stronie  internetowej  Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich

(www.cio.slupsk.pl)

2. Wychowawcy,  nauczyciele,  opiekunowie  nagrodzonych  klas  zostaną  powiadomieni

telefonicznie o wynikach Konkursu w terminie do 22 września 2020r.

3. Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na

wystawie  pokonkursowej  w  Słupskim  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i  Ekonomii

Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

§ 6 Nagrody główne i dodatkowe

 

1. Organizator przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca:

 I miejsce: bon o wartości 500,00 zł brutto

II miejsce: bon o wartości 400,00 zł brutto

III miejsce: bon o wartości 300,00 zł brutto



2. Przeznaczenie  bonu:  bon  może  zostać  wykorzystany  na  artykuły  plastyczne,  sportowe

wejściówki do obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, bądź inne działania zaproponowane

przez zwycięzcę po uzgodnieniu z Organizatorem konkursu.

3. Ważność bonu: 31.12.2020r.

4. Wszystkie klasy biorące udział w konkursie otrzymają drobne upominki.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin gry miejskiej jest dostępny na stronie www.cio.slupsk.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.



Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do udziału w konkursie plastycznym „eko-pojazd miejski”

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Numer klasy

Imię i nazwisko wychowawcy, 
nauczyciela, opiekuna klasy

Numer kontaktowy

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  organizatora  Konkursu

plastycznego „eko-pojazd miejski” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

………………………………………………………………………………………...

 (własnoręczny podpis prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu)


