Regulamin konkursu plastycznego
pt.: „RZEKA – DZIKA Z NATURY”
§ 1.
Organizatorem Konkursu plastycznego pt.: „RZEKA – DZIKA Z NATURY” zwanego
dalej Konkursem, jest Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, zwany dalej
Organizatorem.
§ 2.
1. Cele Konkursu:
 poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzek;
 poznanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego rzek oraz
pozostałych zasobów wodnych;
 podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 popularyzacja najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo rzek, podkreślenie ich
wartości;
 integracja grup szkolnych;
 doskonalenie warsztatu malarskiego;
 pobudzenie kreatywności artystycznej;
2. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu, artysta plastyk, Eliza
Flaszewska, (tel. 608663427).
§ 3.
1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dzieci młodzież w wieku 7-14
lat ze wszystkich szkół i placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie
publikacji, w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach.
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie, zgodnie
z obowiązującym prawem.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
2) dostarczenie w terminie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa
w niniejszym Regulaminie,
3) Dostarczenie razem z pracą wypełnionego załącznika.
§ 4.
1. Tematem konkursu jest artystyczna (malarska lub rysunkowa) interpretacja tematu
Konkursu.
2. Konkurs trwa od dnia 4 września 2019 r. do dnia 24 września 2019 r.
3. Prace konkursowe muszą być wykonane grupowo (klasa lub grupa dzieci) przez
uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać
praw osób trzecich.
4. Prace konkursowe muszą być wykonane w formacie co najmniej A3.

5. Technika wykonania prac: rysunek lub malarstwo. Prace wykonane z gotowych
elementów, bądź w innej niż powyższe techniki nie będą dopuszczone do konkursu.
6. Prace konkursowe muszą mieć przytwierdzoną z tyłu metryczkę, wypełnioną
komputerowo, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autorów, wiek,
placówka (adres, nr telefonu,), imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy opiekuna.
7. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych
powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
8. Prace należy dostarczać do siedziby Organizatora: Regionalna Stacja Edukacji
Ekologicznej, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków, do dnia 24 września b.r. do
godz. 15.00.
§ 5.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu jawnym przez Jury powołane
przez Organizatora Konkursu.
2. Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość artystyczną zgłoszonych prac
konkursowych oraz związek projektu z tematem.
§ 6.
1. Przyznane zostaną po trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy I-III SP – I, II i III miejsce
Klasy IV-VIII SP – I, II i III miejsce
2. Decyzja Jury w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadna
z prac nie spełni oczekiwań Organizatora.
§ 7.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu telefonicznie w
dniu 26 września, do godziny 15:00.
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej
wiadomości informacji o Zwycięzcy Konkursu.
§ 8.
1. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 września 2019 roku, podczas obchodów
„Dnia Rzeki” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Zapraszamy
przedstawicieli laureatów do odebrania nagród.
2. Z chwilą wręczenia nagród Zwycięzca nagrody głównej przenosi nieodpłatnie na
Organizatora autorskie prawa majątkowe, oraz prawo zezwalania na wykonanie zależnych
praw autorskich.
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