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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA PLAKAT PROMUJĄCY RACJONALNE ZAKUPY 

 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ogłasza konkurs plastyczny 

„ZRÓB COŚ DLA ZIEMI – KUPUJ Z GŁOWĄ”. 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.  

 

Regulamin  

I. Organizator  

1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą 

przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – 

budujemy społeczeństwo recyklingu”. 

3. Konkurs finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-

pomorskiego.  

 

II. Warunki uczestnictwa  

1. Każdy z autorów może oddać tylko jedną pracę.  

2. Technika wykonania prac jest dowolna (rysowanie, malowanie, wydzieranie, grafika itp.).  

3. Format: A3.  

4. Wykonanie zgodne z tematem konkursu.  

5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca: tytuł pracy, imię 

i nazwisko autora adres autora, telefon kontaktowy, nazwę szkoły i numer klasy uczestnika, 

komentarz autora (autorów) pracy oraz pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział 

w Konkursie.  

6. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prac przechodzą na własność 

organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.  
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7. Prace należy składać w terminie od 01.01.2015 do 30.09.2015 bezpośrednio do 

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek lub 

przesyłać pocztą z dopiskiem: Konkurs „Zrób coś dla Ziemi - kupuj z głową”.  

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań WCEE.  

 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. 

Nr 133 poz.833 z póz. zm. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na 

powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego 

regulaminu.  

 

9. Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako wzorzec plakatów wykorzystywanych 

podczas akcji uświadamiającej skalę problemu prowadzonej w sklepach i sklepikach 

szkolnych.  

 

III. Złożenie prac  

 

1. Koszty przesyłki pokrywa uczestnik.  

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub ich 

zaginięcie w transporcie pocztowym.  

3. Prace konkursowe należy przesyłać tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu, 

najlepiej w usztywnionej kopercie.  

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu  

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2015r.  

2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie oceniane będą według tych samych kryteriów.  

3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

4. Jury wybierze 3 najlepsze prace, przyznając I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.  

5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pisemnie.  
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6. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.wcee.org.pl.  

7. Organizatorzy przewidują nagrody ufundowane przez NFOŚiGW. Nagrody rzeczowe w 

tym min. książki, programy komputerowe, sprzęt elektroniczny (MP4 , MP3, aparaty 

cyfrowe, urządzenia wielofunkcyjne, ramki cyfrowe oraz karty pamięci) nie podlegają 

zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

 

V. Postanowienia końcowe  

 

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

 

3. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.wcee.org.pl  

4. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod numerem tel. 54 232 76 82; 603 622 

266 lub wysyłając pytania na adres e-mail ekoedu@interia.eu  
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KARTA ZGŁOSZENIOWA- Konkurs plastyczny „Zrób coś dla Ziemi – kupuj z głową” 

 

Tytuł pracy: ....................................................................................................................................  

 

Imię i nazwisko autora : .....................................................................................................................  

 

Adres autora: ....................................................................................................................................  

 

Telefon kontaktowy: ..........................................................................................................................  

 

Nazwa szkoły i numer klasy uczestnika  

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

  

 

Oświadczenie:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Plastycznego- Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w celach wynikających 

z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez 

wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000r., nr 80, 

poz. 904 z późniejszymi zmianami).”  

 

Podpis autora pracy: ……………………………….……..  

 

Podpis rodzica/opiekuna (dotyczy osób nieletnich) …………………………………… 


