
Załącznik 

Regulamin Eko-konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży w instytucjach pomocy
środowiskowej pn. „Jak mogę chronić środowisko?”

I. Organizator konkursu:
Parafia Ewangelicko-Augsburska Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina
ul. Dudy Gracza 6, 40-008 Katowice

II. Adresaci konkursu: dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez
organizacje  pozarządowe  (w  tym  także:  w formie  kół  zainteresowań  i  pracy
podwórkowej)  oraz  miejskich  domów  dziecka,  a  także  osoby  niepełnosprawne
korzystające  ze  wsparcia  różnych  ośrodków  prowadzonych  przez  organizacje
pozarządowe.

III. Miejsce realizacji zadania: 
Działające na terenie miasta Katowice: 
- świetlice  środowiskowe  (w  tym  także:  w formie  kół  zainteresowań  i  pracy

podwórkowej)  oraz ośrodki  dla  osób niepełnosprawnych  prowadzone  przez
organizacje pozarządowe,

- miejskie domy dziecka.

IV. Cel konkursu:
 rozwijanie  kreatywności  i  wyobraźni  uczestników  konkursu  w  obszarze  ich

własnych eko-zachowań we współczesnym świecie,
 rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
 rozbudzanie zainteresowań ekologicznych,
 pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej w dziedzinie plastyki,
 pobudzania i rozwijania talentów plastycznych, wyobraźni oraz kreatywności,
 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik

plastycznych.

V. Warunki udziału w konkursie:

1. Zadaniem  uczestników  konkursu  będzie  samodzielne  lub  grupowe  (max.  3  –
osobowe)  wykonanie  w  dowolnej  technice  prac  plastycznych  lub  z  materiałów  
z recyklingu (np. z wykorzystaniem niepotrzebnego już papieru - gazet,  czasopism,
opakowań, tektury, nakrętek, butelek plastikowych), której treść będzie nawiązywać
do tematu konkursu.

2. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  jedynie  prace  autorskie,  dotąd  nigdzie
niepublikowane, nienagradzane w innych konkursach.

3. Pracę/e należy: 
a) Dostarczyć  osobiście  lub  przesłać  na  adres:  Ewangelickie  Centrum  Diakonijne

Słoneczna Kraina, ul. Dudy Gracza 6, 40-008 Katowice w terminie do 17 listopada
2018r. 



4. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego
regulaminu.

5. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne.

6. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane:

- autorom prac, które zajmą: I, II, III miejsca,  

- autorom 10 prac wyróżnionych, 

- 3 placówkom najbardziej zaangażowanym w konkurs,

a ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek.

7. Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają  zamianie  na  inne,  ani  zamianie  na  ekwiwalent
pieniężny.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
a) udzieleniem  prawa  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  pracy  plastycznej

w następujących polach eksploatacji: na stronach internetowych: Urzędu Miasta
Katowice, COP24 oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych,

b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów
prawnych)  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  konkursu  jego  danych
osobowych  na  potrzeby  konkursu  (zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  o  ochronie  danych  osobowych  z dnia
27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77).

9. Nadesłanie/dostarczenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie
zostaną uwzględnione.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: 
a)  unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu konkursu w razie

wystąpienia przyczyn niezależnych,
b) rozstrzygnięcia konkursu w terminie do 15 listopada 2018r.

11. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń
osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.

12. Z nagrodzonymi autorami prac (placówkami, których wychowankami są autorzy prac)
Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia
terminu odbioru nagród.

13. Kontakt  z  koordynatorem  konkursu:  Bożena  Polak,  tel.  501-422-533,
bozena.polak@luteranie.pl; bozenapolak@gmail.com 
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