REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
W RAMACH KAMPANII „RÓŻNORODNOŚĆ – POTĘGA ŻYCIA”
DZIAŁANIE III: EKOBAZAR
„Zdrowo i kolorowo – EkoBazar oczami dziecka”

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie (zwany dalej
Organizatorem), w ramach Kampanii „Różnorodność – Potęga Życia”.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, ma charakter otwarty, a udział w nim jest
bezpłatny.
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy wykonanej dowolną techniką plastyczną
(kredki, farby, mazaki, wydzieranki itp.) a temat pracy musi w dowolny sposób nawiązywać do
tematu konkursu „Zdrowo i kolorowo – EkoBazar oczami dziecka”.
4. Celem konkursu jest:
 rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji otaczającego nas środowiska,
 promowanie idei rolnictwa ekologicznego oraz zdrowego stylu życia,
 budowanie oraz rozwijanie postaw proekologicznych,
 wsparcie rozwoju umiejętności manualnych i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży.
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II. Warunki nadsyłania prac, wymagania:
1. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową.
2. Opisane prace należy dostarczyć do siedziby Śląskiego Ogrodu Botanicznego lub przesłać na
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adres: Śląski Ogród Botaniczny, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów. W tytule przesyłki proszę
dopisać: Konkurs plastyczny „Zdrowo i kolorowo – EkoBazar oczami dziecka”.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą
lub dostarczonych w inny sposób.
Każda praca musi zawierać następujące informacje:
 tytuł pracy,
 imię i nazwisko autora,
 wiek autora,
 miejsce zamieszkania,
 adres e-mail lub telefon kontaktowy rodzica/opiekuna,
 zgoda rodzica/opiekuna na wzięcie udziału w konkursie.
Termin nadsyłania prac upływa 11 września 2015 r. (decyduje data wpływu do siedziby ŚOB).
W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, nienagradzane w innych konkursach.
Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do nadesłanego rysunku.
Zgłaszane prace nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności nie mogą zawierać treści
powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody, postanowienia końcowe:
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Jej decyzja jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie. Rodzice/opiekunowie nagrodzonych dzieci zostaną
poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
2. Oficjalnie ogłoszone wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 20 września 2015
roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas
obchodów Dnia Żubra, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
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Nagrody rzeczowe w konkursie będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Obecność osób nagrodzonych w dniu rozdania nagród jest obowiązkowa, gdyż Organizator nie
przewiduje odbioru nagród w terminie późniejszym.
Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie
nadesłanych prac oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz miejscowości
zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wystawienia w ramach
wystawy oraz na stronie internetowej Organizatora i FB, a także na ich wykorzystanie w ramach
realizacji celów statutowych Organizatora (działania nieodpłatne), w szczególności na
utrwalanie, zwielokrotnienie pracy każdą techniką, w tym m. in, drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co
do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnienie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności w Internecie.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem
posiadania praw autorskich do nadesłanych ilustracji oraz zgodą na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu lub w celach marketingowych (Ustawa o
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu e-mail: konkurs@sibg.org.pl,
tel. 534 994 578.

