omorze
Regulamin konkursu plastycznego pn. „Eko-Ogród”
1. Organizator konkursu : Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu: „Nie bądź E-toksyczny” , sfinansowanego
ze środków Fundacji ORLEN
3. Temat, format i technika prac:
- Temat :” Eko-Ogród”
OPIS: Praca plastyczna ma zawierać pomysły na ekologiczne rozwiązania w ogrodzie,
np. sposoby zbierania deszczówki, kompostownik, uprawę roślin itp. Można
narysować, namalować, naszkicować ogród w pełni ekologiczny, lub tylko jakiś
konkretny pomysł.
- Format prac jest dowolny
- Technika – dowolna forma płaska. Prace przestrzenne nie będą oceniane
- Kategorie wiekowe:
- klasy I – III szkoły podstawowe
- klasy IV – VI szkoły podstawowe
- klasy VII – VIII szkoły podstawowe, oraz szkoły ponadpodstawowe
- Konkurs adresowany jest wyłącznie do amatorów
4. Termin i miejsce dostarczenia prac:
24-07-2020 na adres stowarzyszenia: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Pomorze”, ul. Sadowa 3, Lichnowy, 89-620 Chojnice lub bezpośrednio można
przynieść do Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, ul. Kościerska 10/2 w
Chojnicach. Na kopercie proszę dopisać: Konkurs plastyczny – „Eko-Ogród”.
Decyduje data nadesłania prac.
5. Nagrody w konkursie, są nagrodami rzeczowymi
6. Odbiór nagród nastąpi po skontaktowaniu się i uzgodnieniu sposobu ze zwycięzcami
7. Wszystkie prace trafią na wystawę pokonkursową, która zorganizowana zostanie w
Wiejskim Domu Kultury w Silnie.
8. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora
9. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs potwierdza, że jest jej autorem. Prawa do
dysponowania pracą, przeniesione zostają na Organizatora
10. Uczestnik potwierdza, że zgłoszona praca nie była wcześniej zgłaszana do innego
konkursu, ani nie jest nagradzana.
11. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia, będącą załącznikiem nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 1 Kartę należy wyciąć i przykleić na odwrocie pracy plastycznej.
Karta zgłoszenia pracy do konkursu „Eko-Ogród”, oraz informacja RODO

omorze
Imię i nazwisko autora pracy
Miejscowość zamieszkania
Klasa
Nr telefonu lub adres email
Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Pomorze”, ul. Sadowa 3, Lichnowy, 89-620 Chojnice. Kontakt pod adresem
email:edyta.gminachojnice@gmail.com. Państwa dane użyte zostają jedynie w celu przeprowadzenia
konkursu pn. „Eko-Ogród” oraz w celach promowania i dokumentacji projektu „Nie bądź Etoksyczny”, w ramach którego odbywa się konkurs. W każdej chwili możecie Państwo odwołać
swoją zgodę na udostępnianie danych, poprzez informację wysłaną na adres administratora.

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy plastycznej oraz, że nie była
ona wcześniej publikowana oraz nagradzana w innych konkursach.
Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna *

