R E G U LA MI N K O N K UR SU
na wykonanie prac plastycznych z materiałów recyklingowych
Cel konkursu
Edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu.
Organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdański - Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny
Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli oraz placówek kulturalnych.
2. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych.
3. Temat oraz technika wykonania prac plastycznych są dowolne (kolaż, rzeźba, plakat itd.). Warunkiem
jest aby były wykonane z materiałów recyklingowych.
4. Do każdego zgłoszenia musi być załączony wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest załącznikiem
do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów.
5. Jury konkursowe oraz ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.
6. W konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace osobno dla przedszkoli i szkół podstawowych. Jury może
także wyróżnić dowolną liczbę prac.
7. Zgłoszenie prac do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w
niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż prace złożone w konkursie zostały
wykonane osobiście.
8. Zgłaszając do udziału w konkursie i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża akceptację warunków
regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Klub Nowodworski oraz
nieodpłatne upublicznianie nadesłanych prac w celach statutowych. Dane są zbierane w celu
umożliwienia kontaktu z uczestnikami konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach
związanych z konkursem z zaznaczeniem nazwiska autora.
10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich
wielokrotnej nieodpłatnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem oraz
materiałach edukacyjnych z zaznaczeniem nazwiska autora.
11. Oceny prac i wyboru najlepszych zdjęć dokonuje jury do 23 października 2014.
12. W puli nagród są czytniki e-booków, wydawnictwa i gadżety regionalne.
13. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 25.10.2014 w Żuławskim Parku Historycznym
(Nowy Dwór Gdański, ul. Kopernika 17).
14. Decyzje Jury są ostateczne. Nadesłane prace nie będą zwracane.
Termin nadsyłania prac – 17.10.2014 do godz. 15:00 (prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane)

Prace należy nadsyłać lub przynosić do biura Klubu Nowodworskiego
w Żuławskim Parku Historycznym ul. Kopernika 17 82-100 Nowy Dwór Gdański
Szczegółowych informacji udziela Jacek Opitz (tel. 698 339 492),
regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach
www.zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl

Konkurs jest współfinansowany przez EKO-PUNKT Organizację Odzysku S.A.
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