Regulamin konkursu plastycznego
pn. „POKONAJ SMOG”
1. Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Pokonaj smog” jest Miasto Kalety - Wydział
Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy w ramach realizacji projektu
zintegrowanego LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit”
2. Konkurs skierowany
any jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli
z terenu Miasta Kalety.
3. Kategorie wiekowe:
- kategoria pierwsza: przedszkola oraz klasy II-III szkół podstawowych
- kategoria druga: klasy IV
IV-VIII szkół podstawowych
4. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży
eży w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza,
kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych oraz rozwijanie aktywności
artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
5. Termin i miejsce składania prac
prac: do 12.05.2022 r.- Urząd Miasta Kalety, Wydział Ochrony
Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy (pokój nr 11).
6. Zasady udziału w konkursie plastycznym pn. „Pokonaj smog”.
Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu walki ze smogiem. Przedmiotem
oceny pracy będzie jej zgodność z tematyką, oryginalność, pomysłowość i kreatywność.
- Forma: plakat wraz z hasłem
- Technika wykonania prac: dowolna
- Format: A3
- Praca powinna być wykonana SAMODZIELNIE
- Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
- Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę
- Praca powinna posiadać na odwrocie obowiązkowo dane: imię, nazwisko,
azwisko, wiek, klasa,
numer telefonu rodzica
7. Harmonogram przebieguu konkursu:
- składanie prac do dnia 12.05.2022 r.
- ocena prac do dnia 17.05.2022 r.
- ogłoszenie wyników konkursu do dnia 19.05.2022 r.
- wręczenie
ręczenie nagród odbędzie się na tegorocznych Dniach Kalet 2022
8. Organizator konkursu przewiduje 6 nagród (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w dwóch
dwóc
kategoriach wiekowych)

9. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia za wykonane prace
prace.
10. Laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród
nagród.
11. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.
konkursu
12. Skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Miasta Kalety. Decyzja komisji jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
odwołanie
13. Komisja konkursowa nie zwraca dostarczonych prac. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora Konkursu prawa własności
wła
złożonych egzemplarzy prac.
14. Organizator planuje, że wszystkie dostarczone prace zost
zostaną
aną wystawione na tegorocznych
Dniach Kalet.
15. Nadsyłając prace konkursowe i akceptując niniejszy regulamin, rodzic/opiekun prawny
dziecka
ecka biorącego udział w konkursie oświadcza, że:
1) wyraża
yraża zgodę na wykorzystyw
wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez
Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj.:Dz.U. 2019, poz 1781);
2) dziecko posiada
osiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zgłoszonej pracy oraz
rodzic/opiekun wyraża zgod
zgodęę na jej nieodpłatne wykorzystanie w publikacjach,
ekspozycjach, stronie internetowej Miasta Kalety z zachowaniem informacji o autorze.
autorze
Organizator
rganizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczenia pracy konkursowej,
w przypadku gdy będzie ona zawierała treści w jakikolwiek sposób naruszających prawa i dobre
imię osób trzecich.
Osoby upoważnione do udzielenia
zielenia informacji o konkursie:
konkursie inspektor
nspektor Ochrony Środowiska Monika
Gambuś tel: 34 352 76 41, podinspektor
odinspektor- Ekodoradca Sandra Świętek tel: 34 352 76 50
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkurs
konkursie !

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o och
ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem
Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejs
Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 jest Burmistrz Miasta Kalety.
Pozostałe informacje zostały
stały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety
(http://www.bip.kalety.pl/)) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”

