Regulamin konkursu „EKO OZDOBA CHOINKOWA”
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Współpraca: Urząd Gminy Wiązowna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem konkursu „EKO OZDOBA CHOINKOWA”, zwanego dalej „Konkursem”, jest wykonanie eko
ozdób choinkowych.
2. Konkurs odbywa się w ramach akcji "Wspólne ubieranie choinki".
3. Pomysł oraz technika wykonania są dowolne, jednak ozdoby świąteczne muszą być wykonane z surowców
wtórnych (np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itd.) lub z surowców pochodzenia
naturalnego (np. patyki, gałązki, mech, słoma, szyszki, korek, materiały typu len itd.).
4. Celem Konkursu jest promocja wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych, a w szczególności
wykorzystania materiałów odpadowych oraz materiałów pochodzenia naturalnego w działaniach artystycznych.
5. Ozdoby choinkowe muszą posiadać zawieszkę - dać się powiesić na choince.
6. Konkurs przeprowadzany jest w 5 kategoriach:
a) 3 – 6 lat,
b) 7 – 10 lat,
c) 11 – 18 lat,
d) powyżej 18 lat,
e) prace rodzinne - prace wykonane przez dzieci przy wsparciu rodziców / opiekunów / dziadków / starszego
rodzeństwa).
II. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Każda osoba indywidualna lub rodzina - w przypadku kategorii „praca rodzinna”, dalej zwana „uczestnikiem”,
może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową.
2. Prace składamy tylko osobiście w dniu 10 grudnia do godz. 14.30 na wydarzeniu pn. "Wspólne ubieranie
choinki", które odbędzie się w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie przy ul. Lubelskiej w godz. 13.00 – 16.00.
3. Ozdoby choinkowe muszą zawierać przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą następujące dane:
imię i nazwisko oraz wiek autora pracy lub kategorię wymienioną w cz. I ust. 6, a także numer telefonu uczestnika
lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.
4. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora /
autorów pracy oraz zgodą na nieodpłatną publikację fotografii pracy (załącznik do regulaminu Konkursu „Eko
Ozdoba Choinkowa”).
5. Prace konkursowe złożone bez ww. załącznika nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Prace konkursowe nie będą zwracane i zostaną wykorzystane do ubrania choinki w Gminnym Parku Centrum w
Wiązownie.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 10 grudnia 2017 r. podczas wydarzenia pn.
"Wspólne ubieranie choinki", które odbędzie się w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie przy ul. Lubelskiej.
8. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub
promujących przemoc.
III. NAGRODY
1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez Organizatora jury. Werdykt jury jest ostateczny i nie
przysługuje od niego odwołanie. W skład jury wejdą 3 osoby ze strony Organizatora.
2. Jury oceniać będzie: a) pomysłowość b) staranność wykonania, estetyka pracy c) zgodność z regulaminem d)
samodzielność (nie dotyczy kategorii prac rodzinnych).
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo
wręczenia wyróżnień w dowolnej konfiguracji.
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
5. Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrodę niespodziankę w momencie złożenia pracy konkursowej.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację fotografii pracy.
2. Publikacja może dotyczyć: publikacji na stronie internetowej Organizatora i Gminy Wiązowna oraz w prasie
lokalnej. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna na:
a) przetwarzanie danych osobowych autora pracy;
b) nieodpłatną publikację pracy.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody (uczestnika / rodzica / opiekuna
prawnego) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie niezbędnym do prawidłowej
współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.

Załącznik
do regulaminu Konkursu „Eko Ozdoba Choinkowa”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(w przypadku osób niepełnoletnich wypełnia rodzic / opiekun prawny)
Dane uczestnika Konkursu:
Imię i nazwisko uczestnika / imiona i nazwiska uczestników w przypadku prac rodzinnych:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego
………………………………………………………………………………………………………………………
Zgoda na nieodpłatną publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika 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 (imię i nazwisko uczestnika niepełnoletniego /
uczestników Konkursu) …………………… / danych rodziny w przypadku pracy rodzinnej 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 prac konkursowych) 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
(imię
i
nazwisko
uczestnika/
uczestników
Konkursu)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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 rodzica/opiekuna prawnego

