REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.

Organizatorem konkursu (w dalszej części przedmiotowego dokumentu zwanym „Konkursem”) jest Centrum
Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.

2.

Celem konkursu jest popularyzacja świadomych postaw proekologicznych.

3.

Konkurs rozpoczyna się 12 marca 2015 r. i trwać będzie do 12 kwietnia 2015 r.

4.

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych w danym roku kalendarzowym upływa z dniem 12 kwietnia 2015 r.
Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora.

5.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.04.2015

6.

Temat pracy konkursowej to „Eko Szlak w Nobel Tower” z uwzględnieniem treści scenariuszy „Energia i rady
na odpady” oraz „Świat widziany z bliska”. .

7.

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.

Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o.,
ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań.

2.

Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi, wykonanymi dowolną
techniką –w szczególności: pastele, farby, tempera, pisaki, kredki, na papierze (praca płaska).

3.

Każda zgłaszana do udziału w Konkursie praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, który winien
zawierać:
1) imię i nazwisko uczestnika,
2) wiek uczestnika / klasa,
3) nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik,
4) imię i nazwisko przedstawiciela/opiekuna ustawowego uczestnika, adres e-mail oraz nr telefonu,
5) Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika o następującej treści: „wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/mojego
córki/syna* ………….…………………(imię i nazwisko uczestnika) w Konkursie „Eko Szlak w Nobel Tower”.
Brak zawarcia opisu pracy konkursowej, zgodnego z powyżej określonym wzorem, albo brak któregokolwiek z wyżej
wymienionych elementów opisu, skutkuje możliwością niedopuszczenia pracy do udziału w Konkursie przez
organizatora.

4.

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.

5.

Każdy uczestnik Konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

6.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem przez opiekuna
prawnego uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz jego opiekuna prawnego przez
organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

7.

Udział w Konkursie jest równoznaczny ze złożeniem przez opiekuna prawnego uczestnika oświadczenia o posiadaniu
wyłącznych praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej.

Wyniki konkursu i nagrody
1.

Powołana przez organizatora komisja konkursowa, spośród autorów przekazanych prac wyłoni laureata Konkursu.

2.

Prace oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie danych laureata Konkursu - Imienia i nazwiska na
stronie internetowej organizatora Konkursu.

4.

Nagrodą główną w Konkursie jest ZESTAW EKOGADZETÓW WRAZ Z GRĄ EDUKACYJNĄ. Rodzaj zestawu dostosowany
zostanie do wieku laureata Konkursu.

5.

Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania laureatów nagród dodatkowych.

6.

Decyzja komisji konkursowej w przedmiocie wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.

7.

Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe, ani też na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych, materiałach prasowych i w
internecie jako formę promocji. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych
zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach. W związku z publikacją nie jest przewidziane
jakiekolwiek wynagrodzenie.
2.. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym, przeniesieniem praw autorskich majątkowych na
Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

