KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
„MOJA SOWA”

REGULAMIN
Organizator:
PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec

Cel konkursu:
Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki,
rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą i lasem popularyzacja śląskich lasów

Uczestnicy:
Dzieci i uczniowie przedszkoli i szkół województwa opolskiego i śląskiego w grupach:
grupa I – przedszkola,
grupa II – szkoła podstawowa klasy I - III,

Warunki przystąpienia do konkursu:
Praca plastyczna:
a) format A3,
b) technika malarska – dowolna, przedstawiająca wizerunek sowy
c) ilość prac nadesłanych przez autora – 1
Do pracy plastycznej należy dołączyć:
a) kartę zgłoszeniową- Załącznik Nr 1 do regulaminu
b) zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych
osobowych- Załącznik Nr 2 do regulaminu
c) zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i
rozpowszechnianie przesłanej pracy- Załącznik Nr 2 do regulaminu
d) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu-- Załącznik Nr 2 do regulaminu

Termin nadsyłania prac plastycznych:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w
opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 6 kwietnia 2018 roku na
adres:

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
44-160 Rudziniec, ul. Leśna 7

Ocena prac:
1.
a)
b)
2.
3.
4.
a)
b)
c)

Wnioski konkursowe oceniane są w dwóch etapach:
ocena formalna- kompletność wniosku zgłoszeniowego
ocena merytoryczna- dokonywana przez Komisję Konkursową
Wyłonienia laureatów dokonuje Komisja Konkursowa, oceniając poszczególne
zgłoszenia
Obrady Komisji Konkursowej są niejawne
W ocenie poszczególnych prac Komisja Konkursowa będzie kierować się
następującymi kryteriami:
kreatywność
wybór techniki plastycznej
zgodność wykonanej pracy z celami konkursu

Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród telefonicznie
lub odrębnym pismem, poprzez placówkę do której uczęszczają, zgodnie z danymi zawartymi
w Karcie zgłoszeniowej- Załącznik nr 1 do regulaminu. Wyniki zostaną opublikowane na
stronie internetowej Nadleśnictwa Rudziniec.

Uwagi:
1. Prace zgłoszone do konkursu musza być wykonane samodzielnie oraz mieć cechy
utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.)
2. Przedstawiciel Ustawowy/Opiekun prawny Uczestnika konkursu oświadcza, iż posiada
pełnię praw autorskich do zgłoszonego przedmiotu konkursu. Przedstawiciel
Ustawowy/Opiekun Prawny Uczestnika konkursu ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność wobec roszczeń osób trzecich, w przypadku dopuszczenia się
naruszenia praw autorskich przysługujących tym osobom w stosunku do zgłoszonych
prac konkursowych
3. Zgłoszenie pracy do konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz,U. 2017 poz. 459 ze zm.), a także nie stanowi
podstawy dochodzenia od Organizatora jakiejkolwiek umowy.
4. Przystąpienie do konkursu oznacza, że Przedstawiciel Ustawowy/Opiekun Prawny
Uczestnika konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe
do każdej pracy, dostarczonej w ramach konkursu na wszystkich znanych polach
eksploatacji, w szczególności
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu-wytwarzanie określona technika
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalonowprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy\
c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w pkt b)-publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie a także publiczne
udostępnienie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie pracy w sieci
Internet, a także w mediach (między innymi w prasie i telewizji)
5. Przedstawiciel Ustawowy/Opiekun Prawny Uczestnika konkursu przenosi na
Organizatora także prawo własności do każdego przesłanego egzemplarza, na którym
została utrwalona praca

6. Przedstawiciel Ustawowy/Opiekun Prawny Uczestnika konkursu zezwala
Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia
Zamawiającego do powierzania i zlecania osobom trzecim ich wykonywania
7. Prac nie wolno rolować i składać. Informacje o konkursie można uzyskać pod
telefonem: 323008158 a także na stronie internetowej Nadleśnictwa
8. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
ustawy kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

http://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/
Ochrona danych osobowych
Wypełniając Kartę Zgłoszeniową Przedstawiciel Ustawowy/Opiekun Prawny Uczestnika
konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby procedury konkursowej. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik ma
prawo dostępu do tychże danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, (ul. Leśna 7,
44-160 Rudziniec, e-mail:rudziniec@katowice.lasy.gov.pl)

Nagrody
Organizator konkursu przewiduje wręczenie nagród zwycięzcom konkursu w siedzibie
Nadleśnictwa, w trakcie uroczystego spotkania podsumowującego konkurs.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy
sukcesu.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec
mgr inż. Jan Spałek

