REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„Drugie życie śmieci”
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o., zwana dalej
Organizatorem.
2. Adres Organizatora: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul.
Kotlarska 42, 50-151 Wrocław tel./fax 71 345 89 66, e-mail: sekretariat@dis.org.pl.
3. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jako jeden z
elementów realizowanego przez Organizatora Projektu pn.: „Rekultywacja dolnośląskich
składowisk odpadów komunalnych”.

§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
 Krzewienie idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym
oraz wśród ich rodziców,
 promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów oraz zapobiegania
powstawaniu odpadów,
 promocja kampanii edukacyjnej Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej dot. rekultywacji
gminnych składowisk odpadów komunalnych,
 rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§3
Założenia organizacyjne

1. Tematem konkursu jest „Drugie życie śmieci”. Praca plastyczna może zostad wykonana w
dowolnej technice z wykorzystaniem odpadów i powinna finalnie pokazad dowolny
przedmiot/eksponat wytworzony dzięki procesowi recyklingu. Liczy się wyobraźnia, ciekawy
pomysł oraz styl wykonania.
2. Konkurs trwa od 1 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.
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3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 0-3) na terenie gmin objętych
Projektem rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych, zwani dalej „Uczestnikami
Konkursu”.
4. Uczniowie biorący udział w Konkursie zobowiązane są dołączyd pisemną zgodę rodziców bądź
opiekunów na udział w Konkursie oraz na przeniesienie na Dolnośląską Inicjatywę Samorządową
Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w § 8 ust. 2 - sporządzoną
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą byd pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i
nieprzedstawianymi na innych konkursach.
6. Praca powinna byd wykonana indywidualnie przez ucznia. Dopuszczamy również pomoc
rodziców. Jednocześnie zastrzegamy, że w konkursie nie będą uwzględnione prace grupowe.
7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§4
Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac
1. Praca powinna byd wykonana techniką dowolną z zastrzeżeniem, że powinna byd ona wykonana
w całości bądź w znaczącej części z wykorzystaniem odpadów.
2. Maksymalny wymiary prac to 50cm x 50cm x 50cm.
3. Zgłoszenie pracy na Konkurs powinno nastąpid poprzez wysłanie maila zawierającego formularz
zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu oraz 3 elektroniczne zdjęcia pracy na adres:
konkurs@dis.org.pl (wymiary 1 zdjęcia max. 3MB). W temacie wiadomości e-maila należy wpisad
„Konkurs plastyczny”.
4. Dopuszcza się przesłanie zgłoszenia pocztą. Zgłoszenie powinno zawierad formularz zgłoszeniowy
oraz płytę CD-ROM bądź DVD ze zdjęciami. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie ich na
adres pocztowy Organizatora.
5. W Konkursie będą rozpatrywane prace zgłoszone w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
(decyduje data stempla pocztowego bądź termin przesłania wiadomości e-mail).
6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zachowad oryginalną pracę do wglądu i przekazania
Organizatorowi.
7. Organizator zastrzega sobie możliwośd odbioru pracy od ucznia w terminie nie późniejszym niż 26
czerwca 2015 r.

§5
Ocena prac konkursowych
1. Konkurs rozstrzyga Jury, które zostanie powołane przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp.
z o.o.
2. Jury oceni wartośd artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowośd autora
oraz zgodnośd tematu pracy z tematem przewodnim Konkursu.
3. Jury może podjąd decyzję o nieprzyznaniu nagród w przypadku niewystarczającego poziomu
nadesłanych prac.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 13 maja 2015 r.
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6. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.dis.org.pl w zakładce Promocja i
Edukacja.

§6
Nagrody
1. W każdej gminie zostaną wyłonione trzy najlepsze prace.
2. Jury przyzna następujące nagrody:
Miejsce 1 - Gra edukacyjna „Było sobie życie” oraz łamigłówka bambusowa „Trzy kółka”.
Miejsce 2 – Gra edukacyjna „Było sobie życie” oraz łamigłówka „Anaconda”.
Miejsce 3 - Drewniane puzzle 3D „Tangram”.
3. Laureaci Konkursu oprócz nagrody otrzymają również dyplom oraz medal.
4. Nagroda, dyplom oraz medal zostaną przesłane pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym bądź zostaną przekazane osobiście Laureatowi Konkursu w terminie nie
późniejszym niż 26 czerwca 2015 r.
5. Laureaci nagród w Konkursie nie mogą żądad wymiany nagród na ich równowartośd pieniężną lub
wymiany nagród na inne.
6. Laureaci nagród nie mogą przenieśd prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
7. Nagrody wysyłane do laureatów mogą nieznacznie różnid się od tych prezentowanych na
zdjęciach w prezentacji nagród na stronie konkursowej (np. inny kolor produktu, nieco inny
model produktu), jednak różnice te nie będą miały wpływu na zmianę jakości produktu ani jego
wartości.

§7
Warunki ogólne
1. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje prace do Konkursu, jednoznacznie wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)).
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż praca nie
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny za
naruszenie, zrekompensuje Dolnośląskiej Inicjatywie Samorządowej Sp. z o.o. koszty poniesione
w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeo odszkodowawczych, zwalniając
Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o. od wszelkich zobowiązao, jakie powstaną z tego
tytułu.
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
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§8
Prawo własności i prawo wykorzystania prac
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych modyfikacji
zgłoszonej przez niego pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w celu jej skutecznego
wykorzystania.
2. Uczestnik Konkursu przenosi na Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o. nieodpłatnie - w
zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe
do zgłoszonej przez niego pracy, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy- wytwarzanie jej egzemplarzy techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami pracy - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mied do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do:
1) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej
przez niego pracy,
2) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem
zgłoszonej przez niego pracy.
4. Zgłoszona praca staje się własnością Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o.o..

§9
Postanowienia koocowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania
Konkursu.
2. Najciekawsze prace mogą zostad sfotografowane i opublikowane na stronie organizatora
www.dis.org.pl, portalu Facebook, w specjalnych informatorach poświęconych Konkursowi oraz
mogą zostad zaprezentowane na specjalnej wystawie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnośd za zgodnośd z prawdą danych podanych w związku z
Konkursem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika konkursu
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie laureata Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
8. W trakcie trwania Konkursu treśd Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej
pod adresem http://www.dis.org.pl/promocja-i-edukacja/konkursy.html.
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