REGULAMIN KONKURSU
„Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie”

1. Organizator
1. Organizatorem

konkursu

jest

Śląski

Związek

Pszczelarzy

w

Katowicach,

reprezentowany przez Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu.
2. Z organizatorem współpracują:
a) pracownicy szkół podstawowych w Siewierzu,
b) inne osoby lub instytucje gotowe wspierać organizatorów konkursu, w szczególności
osoby związane z samorządem terytorialnym, przedsiebiorstwa i instytucje, które
wspierają działalność elologiczną.

2. Cel konkursu
3. Intencją organizatorów Konkursu plastycznego „Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie” jest
rozwijanie uzdolnień plastycznych, a jednocześnie popularyzacja wśród dzieci
i młodzieży wiedzy na temat:
a) Życia pszczół i produktów pszczelich;
b) Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na działania związane z ochroną przyrody;
c) Proekologicznego zachowania ludzi;
d) Cywilizacyjnych zagrożeń niszczących środowisko naturalne.

3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Siewierz.
2. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych z Gminy Siewierz.
3. Temat prac konkursowych powinien odzwierciedlać konkretne sytuacje życia
codziennego, w których wystąpić może zagrożenie ekologiczne dla pszczół lub sposób
właściwego postępowania sprzyjający rozwojowi i życiu pszczół.
4. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (wykonana farbami plakatowymi,
akwarelami, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, kolaż itp.).
5. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze w formacie: A4 lub A3.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
7. Jeden autor może zgłosić swój udział przedstawiając jedną pracę.
8. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać,
rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
9. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu - podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość,
szkołę.

4. Termin i miejsce nadsyłania prac
1. Konkurs trwa od 1 do 20 września 2019 r.
2. Uczestnik konkursu swoją pracę składa w Szkole Podstawowej, do której uczęszcza
u wyznaczonego nauczyciela.

5. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Organizator konkursu powoła Jury z nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektorów
Szkół Podsatwowych w Gminie Siewierz (jeden nauczyciel z każdej szkoły)
2. Jury wybierze prace, według kryteriów:
a) zgodności z tematem,
b) jasności przekazu,
c) estetyki wykonania.
3. Wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz przyznane zostaną wyróżnienia.
4. Finalistą zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
5. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie, którą będzie można
obejrzeć w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ul. Słowackiego 2a.
6. Wyniki konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 29 września 2019 r.
w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ul. Słowackiego 2a.

Uwagi dodatkowe
1. Prace nadesłane do konkursu:
a) Muszą mieć charakter autorski – być efektem twórczości dziecka, nie mogą też naruszać
praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
b) Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
c) Werdykt jury jest ostateczny (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
d) Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

e) Przesłane na konkurs egzemplarze prac przechodzą na własność Organizatora. Udział
w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie
nadesłanych prac konkursowych w ramach konkursu oraz działalności i promocji
Organizatora.
f) Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej Gminnego Koła
Pszczelarzy w Siewierzu (www.gkp-siewerz.pl). Informacje mogą być kopiowane na
inne strony internetowe.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Do REGULAMINU KONKURSU
Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
…….. w konkursie „Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie” na zasadach określonych w tym
regulaminie, przetwarzanie moich (mojego dziecka/podopiecznego) danych osobowych
i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz na publikację pracy konkursowej
z podaniem imienia i nazwiska autora.

............................................
(podpis opiekuna/pełnoletniego uczestnika)



Składają pełnoletni uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie (wybrać

właściwe a niepotrzebne skreślić); w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku lub
zgody na publikację należy skreślić odpowiedni fragment oświadczenia.

