Regulamin Konkursu
na najładniejszy domek dla owadów zapylających
I. Organizator Konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Gmina Wiązowna
II. Założenie główne:
1. Konkurs plastyczno-techniczny na najładniejszy domek dla owadów zapylających żyjących dziko
2. Cel konkursu:








stworzenie sieci domków dla owadów zlokalizowanych na prywatnych posesjach,
rozwijanie zamiłowania do przyrody,
poszerzenie wiedzy o owadach,
zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania dziko żyjących owadów, zwłaszcza zapylających,
rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz ich rodzin poprzez wykorzystanie różnorodnych elementów
przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) do budowy domków dla owadów,
integracji rodzin,
rozwijanie umiejętności i warsztatu plastycznego, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.

3. Konkurs trwa od 01 maja do 27 maja 2018 roku.
4. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie pod nr tel. 22 780 41 79
oraz mailowo zapisy@gok-wiazowna.pl.

III. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły rodzinne (rozumiane jako grupa osób w różnym wieku, która wspólnie
wykonuje pracę), zespoły przyjaciół, znajomych.
Zespół wybiera sobie dowolną nazwę, która będzie używana w celu łatwej identyfikacji i podaje ją w karcie
zgłoszenia. Konkurs nie uwzględnia ograniczeń terytorialnych.
2.Prace oceniane będą na podstawie nadesłanych zdjęć. Min 3 szt., max 5 szt. zdjęć w formacie jpg. W tym
minimum jedno zdjęcie z widocznym gotowym domkiem dla owadów umiejscowionym np. w ogrodzie. Pozostałe
zdjęcia mogą pokazywać zespół przy pracy, etapy powstawania itp.
Pliki należy nazwać wg wzoru: nazwa grupy_nr , np. majowe żuczki_1, majowe żuczki_2 itd.
3. Domki dla owadów pozostają własnością uczestników i powinny pełnić swoją funkcję na terenie prywatnej posesji,
ogrodu, działki.
4. Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych (przyrodniczych) jak np.: trzcina, glina, drewno,
siano, szyszki, patyki, kora, mech, gruba tektura, koszyczek typu kobiałka. Można również wykorzystać inne materiały
(także sztuczne), które zwiększą wyraz artystyczny oraz dekoracyjność pracy nie ograniczając funkcjonalności
domków dla owadów.
5.
Warunkiem
uczestnictwa
w
Konkursie
jest
przesłanie
do 27 maja 2018 do godz. 23:59 na adres zapisy@gok-wiazowna.pl

zgłoszenia

poczta

elektroniczną

6. Zgłoszenie musi zawierać:



zdjęcia
kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

7. Organizator w odpowiedzi na zgłoszenie wyśle informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów
zgłoszeniowych.

IV. Wyniki Konkursu
1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest trzyosobowa komisja konkursowa. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni
przez komisję konkursową zwykłą większością głosów.
2. Ocenie podlegać będzie:


funkcjonalność i zgodność z tematem konkursu – czy domek dla owadów może pełnić swoją funkcję (komisja
może odmówić oceny prac nie spełniających warunku)



walory artystyczne

3. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody rzeczowe (I-III miejsce) i wyróżnienia.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas EKO Pikniku w Zakręcie 9 czerwca 2018 r.
6. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystane
do stworzenia wystawy.
7. Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć
Zdjęcia nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z przejęciem przez niego
nieodpłatnie na wyłączność majątkowych praw autorskich oraz z możliwością ich wykorzystania dla własnych
potrzeb.

V. Postanowienia końcowe
1. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016
r. poz. 922 z późn. zm.).

2. Przesłanie karty zgłoszeniowej wraz ze zdjęciami jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie wizerunku osób
znajdujących się na fotografiach oraz zgodą na publikację wizerunku na stronach internetowych
organizatorów, portalach społecznościowych oraz w formie wystawy tych fotografii bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i
oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Załączniki
1) Karta zgłoszenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Karta zgłoszenia - Konkurs na najładniejszy domek dla owadów zapylających
(proszę uzupełnić WIELKIMI literami)

Nazwa grupy:
(dowolna nazwa służąca do szybkiej identyfikacji grupy)

Imiona i nazwiska członków grupy:
1)…………………………………………..
2)…………………………………………..
3)…………………………………………..
4)…………………………………………..
5)…………………………………………..
6)…………………………………………..
Liczba załączonych zdjęć (min 3 szt, max 5 szt):
Pliki należy nazwać wg wzoru: nazwa grupy_nr
Np. majowe żuczki_1, majowe żuczki_2 itd.

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Kontaktowy nr telefonu:
Imię i nazwisko autora zdjęć:

Zgoda na nieodpłatną publikację zdjęć oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika/ uczestników w celach promocyjnych i informacyjnych w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu.
Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ja (imię
i
nazwisko
pełnoletniego
uczestnika
lub
rodzica
/
opiekuna
prawnego)…………………………………
……………………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym (wpisać rodzaj, seria oraz nr dokumentu) ………………………………………………………..…………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych grupy ………………………………………... (podać nazwę grupy) w celach promocyjnych i informacyjnych w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści przekazanych
danych i ewentualnym ich poprawieniu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu (w tym fotografie nadesłane na konkurs) mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora i Gminy Wiązowna oraz w lokalnych mediach oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z Konkursem.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) oraz
ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy (nazwa grupy)
………………………………………………………………………………………..………………………………………………
na stronie internetowej Organizatora Konkursu, Gminy Wiązowna oraz w prasie lokalnej. Przekazanie praw do publikacji prac nie
jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

................................................................................
miejscowość, dnia, podpis osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia)

