REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „EkoRysunek”
§ 1 Cele
Celem głównym konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez
tworzenie prac plastycznych ukazujących piękno otaczającej nas przyrody oraz potrzebę dbania
o środowisko.
§ 2 Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
Polska.
Sekretariat konkursu mieści się w Szczecinie 71-467, przy ul. Rapackiego 8c,
e-mail: konkurs@ekobaja.eu, www.ekobaja.eu
§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy
wykorzystaniu strony internetowej www.ekobaja.eu
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku:
- przedszkolnym
- wczesnoszkolnym (klasy 1-3)
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie poniższych warunków:
-

w przypadku placówki oświatowej - przesłanie lub osobiste złożenie do Sekretariatu konkursu
10 prac konkursowych podopiecznych z jednej placówki oświatowej w wersji papierowej
wraz z formularzem zgłoszeniowym podpisane przez upoważnioną osobę z instytucji.
w przypadku indywidualnych zgłoszeń - przesłanie lub osobiste złożenie do Sekretariatu
konkursu 1 pracy konkursowej w wersji papierowej wraz z formularzem zgłoszeniowym
podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Praca konkursowa (indywiualna jak i grupowa) dotyczy jednej wybranej bajki ze zbioru bajek
dostępnego na www.ekobaja.eu. Ilustracja ma przedstawiać treść bajki.

5. Prace konkursowe muszą być formatu A4, jednostronne. Prace mogą być wykonywane dowolną

6.
7.
8.
9.

techniką z wybranych: kredki ołówkowe, pastelowe, świecowe, farby akwarelowe, farby
plakatowe. Prace konkursowe nie mogą zawierać żadnych trójwymiarowych ani odstających
elementów.
Praca powinna być opatrzona: imieniem i nazwiskiem opiekuna, imieniem i nazwiskiem autora,
wiekiem autora, tytułem bajki której dotyczy ilustracja oraz nazwą placówki (jeśli dotyczy).
Informacje powinny zostać umieszczone na odwrocie pracy konkursowej.
Wraz z pracą należy składać do sekretariatu konkursu formularz zgłoszeniowy, dostępny do
pobrania ze strony konkursu www.ekobaja.eu, w zakładce dokumenty do pobrania.
Prace niespełniające wymogów Regulaminu nie będą oceniane ani zwracane.
Prace należy nadsyłać na adres:
Sekretariat Konkursu „EkoRysunek”
Ul. Rapackiego 8c
71-467 Szczecin

10. Termin nadsyłania prac konkursowych: 23 listopada 2015 (decyduje data wpływu).
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych.
12. Prace dostarczone do sekretariatu konkursu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2015r.
§ 4 Procedury oceniania i nagrody
1. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne Jury powołane przez Organizatora.
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do dnia: 1.12.2015r.
5. Nagrodami głównymi w konkursie są nagrody rzeczowe:
- nagrody grupowe (dla placówek oświatowych) – pakiet o wartości 1700zł składający się z:
zestawu do recyklingu, zestawu do energii odnawialnej, prasy do suszenia roślin, piasku
kinetycznego.
- nagrody indywidualne - do wyboru: hulajnoga o wartości 300zł lub bon o wartości 300zł
do ogólnopolskiej sieci księgarni do wykorzystania na książki i multimedia.
a także opublikowanie wyróżnionych ilustracji w zbiorze bajek w książce “EkoBaja” wydanej przez
Ministerstwa Środowiska.
6. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub emailowo.
7. Każda opiekun oraz placówka oświatowa biorąca udział w konkursie otrzyma certyfikat
potwierdzający jego udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym “EkoRysunek” wydany przez
Organizatora konkursu.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz dysponuje pełnią majątkowych praw
autorskich i że udziela Ministerstwu Środowiska, nieodpłatnej pięcioletniej licencji do korzystania
z prac konkursowych oraz ich modyfikacji na polach eksploatacji: 1) wprowadzanie do obrotu; 2)
wprowadzanie do pamięci komputera; 3) nieodpłatne użyczenie, najem; 4) publiczne
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie; 5) rozpowszechnianie w inny sposób,
w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności
w Internecie. 5.
2. Licencja o której mowa w pkt 1, uprawnia do wykorzystania prac konkursowych samodzielnie, jak
i w ramach materiałów wydawanych przez Ministerstwo Środowiska jako utworów odrębnych
lub wspólnie z innymi utworami.
3. Uczestnik upoważnia Ministerstwo Środowiska do udostępniania prac konkursowych
anonimowo, tzn bez podania imienia i nazwiska Autora.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane
osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie
prawo do zaprezentowania i opublikowania prac bez honorarium, tylko w ramach promocji na
stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania lub unieważnienia
Konkursu, a także przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Środowiska oraz ich najbliższa
rodzina.
Wszelkich informacji o konkursie udzielają koordynatorzy konkursu (od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00-16:00) telefony: + 48 535 262 388, + 48 666 899 752, + 48 694 594 500.

