REGULAMIN KONKURSU
„Drewno, surowiec odnawialny”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Poddębice.
Temat konkursu plastyczno – technicznego „Drewno, surowiec odnawialny”.
Fundatorem nagród jest Nadleśnictwo Poddębice.
Konkurs przeprowadzony zostanie wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek
oświatowych znajdujących się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo
Poddębice.
5. Celem konkursu jest:
 Popularyzacja wiedzy dotyczącej pełnienia przez lasy różnorodnych funkcji;
 Kształtowanie postaw ekologicznych;
 Zwiększenie zdolności manualnych uczestników;
 Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w kwestii wszechstronnego zastosowania
drewna.
§ 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs podzielony został na cztery kategorie wiekowe:
 dzieci przedszkolne,
 uczniowie szkół podstawowych klas I-III,
 uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,
 uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII.
2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną.
3. Do pracy techniczno – plastycznej należy załączyć Opis pracy (ZAŁĄCZNIK NR 1)
zawierający: imię i nazwisko dziecka, klasę/grupę przedszkolną, adres przedszkola lub
szkoły, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie danych osobowych
dziecka i publikowanie jego wizerunku.
Prace nadesłane przez przedszkola lub szkoły bez ZAŁĄCZNIKA NR 1 nie będą mogły być
zakwalifikowane do udziału w konkursie.
Prace powinny być jednoznacznie powiązane z Opisem pracy.
Opis pracy może być także przyklejony na odwrocie pracy.
4. Nadesłanie właściwie opisanej pracy konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich.
5. Forma prac konkursowych:
 praca techniczno-plastyczna
 format: A-4




technika wykonania – dowolna,
praca musi zostać wykonana samodzielnie.

6. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Nadleśnictwa Poddębice (Rodrysin
11A, 99-200 Poddębice) do 31 października 2019 r. Za datę dostarczenia uznaje się datę
rzeczywistego wpływu do siedziby nadleśnictwa.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada br.
8. Prace ocenione zostaną przez komisję złożoną z przedstawicieli nadleśnictwa oraz osoby /
nauczycieli zajmujące się edukacją plastyczną.
9. Nadesłane prace wystawione zostaną w siedzibie nadleśnictwa jako wystawa
pokonkursowa.
10. Prace pozostaną własnością nadleśnictwa chyba, że uczestnik w Opisie pracy zastrzeże
zwrot pracy.
§ 3 KRYTERIA OCENY
1. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
 Termin nadesłania pracy
 Zgodność z tematem
 Pomysłowość i oryginalność
 Estetyka wykonania pracy
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w konkursie.
§ 4 INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną nagrodzone zestawami upominków.
2. Najlepsze prace publikowane będą przez Organizatora w rodzimych wydawnictwach, na
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w celach promocji
i edukacji.
3. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje komisja konkursowa.
Zatwierdzam:
Robert Krokowski
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Poddębice
/podpisano elektronicznie/

OPIS PRACY Załącznik nr 1
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY
………………………………………………………………………………….

KLASA/GRUPA AUTORA PRACY
………………………………………………………………………………….

ADRES PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA AUTOR PRACY
………………………………………………………………………………….

DANE OPIEKUNA WRAZ Z NUMEREM TELEFONU
………………………………………………………………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Niniejszym oświadczam, że:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Nadleśnictwo Poddębice w ramach działań
związanych z realizacją projektu „Drewno, surowiec odnawialny” oraz prowadzenia
dokumentacji związanej z powyższym projektem i upowszechnianie zdjęć oraz materiałów
filmowych związanych z tym projektem.

Niniejsza zgoda:




jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
dotyczy umieszczania wizerunku w rodzimych wydawnictwach, na stronie internetowej
oraz w mediach społecznościowych
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on
przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka,
ich poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienie, sprostowania, usunięcia. Podanie
danych jest dobrowolne.






Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane do momentu wycofania
zgody.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego
dziecka.

………………………………… data i podpis rodzica/ opiekuna

