Regulamin konkursu plastycznego „Poznajemy różnorodność biologiczną
łąk i pól”.
§1
Organizatorem konkursu plastycznego jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
§2
Celem konkursu jest:
- dostrzeganie walorów przyrodniczych występujących na terenie Powiatu Mrągowskiego,
- poznanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt,
- doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
- pobudzenie aktywności twórczej młodzieży,
- edukacja ekologiczna.
§3
Temat konkursu: „Poznajemy różnorodność biologiczną łąk i pól ”.
§4
Uczestnicy
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, a także przedszkola mające swoje siedziby na terenie Powiatu
Mrągowskiego.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci wieku przedszkolnym,
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
§5
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 wybranymi przez siebie
technikami takimi jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie itp. Do pracy należy
dołączyć pisemne oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora
konkursu (załącznik nr 1a lub 1b). Prace do których nie zostaną dołączone
w/w pisemne oświadczenia nie będą dopuszczone do konkursu. Po za tym każdą
pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą:

- imię i nazwisko, wiek i adres autora,
- tytuł pracy,
- nazwę i adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na
rzecz organizatora w zakresie o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z
póź. zm.) oraz do publikacji kalendarza na rok 2016 wydanego przez Organizatora.
§6
Termin i warunki dostarczenia prac
Prace można składać osobiście w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Mrągowie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie,
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo
z dopiskiem na kopercie konkurs plastyczny, w terminie do 25.05.2015r. (liczy się data
stempla pocztowego). Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. O wynikach konkursu,
a także o terminie wręczenia nagród placówki oświatowe zostaną poinformowane odrębnym
pismem do dnia 12.06.2015r. Poza tym wyniki konkursu, a także nagrodzone prace będą
umieszczone na stronie internetowe www.powiat.mragowo.pl. Na uroczystość wręczenia
nagród zostaną zaproszeni nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielami - opiekunami.
§7
Ocena prac i zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja
konkursowa.
2. Komisja oceniać będzie:
- zgodność pracy z tematyką konkursu,
- estetykę wykonania pracy,
- pomysłowość,
- dobór kolorów.
3. Jury wybierze trzy prace z każdej kategorii przyznając I, II i III miejsce. Po za tym
komisja konkursowa dodatkowo wyłoni ze wszystkich nadesłanych prac cztery prace,
które zostaną wyróżnione. Wybrane prace zostaną dodatkowo opublikowane
w kalendarzu na rok 2016r, wykonanym na zlecenie Starostwa Powiatowego
w Mrągowie.

§8
Postanowienia końcowe
1. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w przypadku zbyt małej
liczby zgłoszonych prac.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.powiat.mragowo.pl

Załącznik nr 1a

.....................................
(miejscowość, data)

.......................................................
.......................................................
Dane rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu

OŚWIADCZENIE
Ja...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
*

rodzic/opiekun prawny ................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na udział.......................................................w powiatowym konkursie
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

plastycznym pt:„ Poznajemy różnorodność biologiczną łąk i pól” organizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Mrągowie,
2) zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
.................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także
nie została zgłoszona do innych konkursów,
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do zgłoszonej
do Konkursu pracy pt..............................................................................................................
autorstwa...................................................................................................na rzecz Starostwa
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

Powiatowego w Mrągowie,
4) wyrażam zgodę na wykorzystanie prze Organizatora Konkursu zgłoszonej pracy
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na potrzeby tego Konkursu oraz
jej opublikowanie w kalendarzu na rok 2016, a także jej umieszczenie na stronie
internetowe www.powiat.mragowo.pl , zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006r., Nr 90, poz. 631 z póź. zm.),
5) wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych........................................................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

w bazie danych organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z
póź. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.
.............................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 1b

. ........................................
(miejscowość, data)

......................................................
......................................................
......................................................
Dane pełnoletniego uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE
Ja...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnik konkursu)

oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na udział .....................................................................w powiatowym
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

konkursie plastycznym pt; „ Poznajemy różnorodność biologiczną łąk i pól”
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, zgłoszona do konkursu
praca jest wynikiem mojej twórczości i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek
innych praw osób trzecich, a także nie została zgłoszona do innych konkursów,
ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do nadesłanej
na Konkurs pracy pt.........................................................................................................
mojego autorstwa na rzecz Starostwa Powiatowego w Mrągowie,
2) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej pracy,
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na potrzeby tego Konkursu oraz
jej opublikowanie w kalendarzu na rok 2016, a także jej umieszczenie na stronie
internetowej www.powiat.mragowo.pl, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. u. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.),
3) wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych
Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.)
w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

...............................................
(podpis uczestnika Konkursu)

