Regulamin konkursu „Zielona śmieciarka”

I.

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest promocja ekologii rozumianej jako nauka przez zabawę i kreatywność.
2. Temat konkursu ma uświadomić rolę odbioru odpadów w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi.
II.

Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatura sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Ernsta Petersona 22.
III.

Założenia Konkursu

1. Nadsyłane prace plastyczne powinny przedstawiać śmieciarkę w biało – zielonych barwach w
momencie odbioru odpadów. Wykonanie pracy może się odbyć w dowolnej technice. Konkurs
odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Dzieci w wieku przedszkolnym
b) Uczniowie klas I-III
2. W celu przystąpienia do konkursu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, wieku oraz
wskazanie pełnej nazwy placówki edukacyjnej, do której uczęszcza Uczestnik.
3. Prace powinny zostać wykonane w formacie A4 i przesłane pocztą (lub dostarczone osobiście)
na adres: MKUO ProNatura sp z o.o. ul. Ernsta Petersona 22 85-862 Bydgoszcz. Na odwrocie
pracy wymagany jest czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego, co jest równoznaczne z
udzieleniem zgody na start w konkursie przez dziecko oraz wskazanie danych kontaktowych
(adres e-mail oraz nr telefonu).
4. Termin dostarczenia/przesłania (decyduje data stempla pocztowego) prac to 31 maja 2017 r.
Przesyłka pocztowa powinna zawierać dopisek „konkurs”.
5. Uczestnik konkursu oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego prace artystyczne są
jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych
utworów, w tym prawo do wysłania go w celach konkursowych.
6. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez prac artystycznych,
wytworzonych w ramach konkursu, w materiałach i publikacjach dotyczących konkursu.
7. Uczestnicy przekazując prace na konkurs przekazują nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie
do prac konkursowych w zakresie ekspozycji wybranych prac na ternie Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy oraz w formie cyfrowej (skany, zdjęcia)
na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych.
9. Wysłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
11. Osoby biorące udział w Konkursie (oraz Rodzice lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy
o ochronie danych osobowych (z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833, z późn. zm.)

IV.

Ocena prac konkursowych

1. Oceny prac dokona jury w składzie pracowników Biura Promocji i Komunikacji Społecznej
MKUO ProNatura.
2. Jury weźmie pod uwagę: kreatywność, jakość wykonania oraz oryginalność pracy.
3. Decyzja jury jest ostateczna.

V.

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi na stornie internetowej www.pronatura.bydgoszcz.pl
w dn. 1 czerwca br.
VI.

Nagrody w Konkursie

1. Organizator przyzna 10 nagród rzeczowych w postaci zestawów klocków przedstawiających
śmieciarkę oznakowaną marką „ProNatura”.
2. W podanych kategoriach wiekowych nagrodzone zostaną miejsca 1-5.
3. Dodatkową nagrodą jest możliwość indywidualnego zwiedzania z przewodnikiem Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy dla laureata (wraz z
rodzicem lub opiekunem prawnym) – termin do ustalenia z Organizatorem (nie później niż do
końca 2017 r.).

