Regulamin konkursu fotograficznego pt. Te co skaczą i fruwają ...
Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji
Ekologicznej

I. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych ,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
II. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na zwierzęta obecne w naszym
otoczeniu i na ich znaczenie dla środowiska.
III. Warunki uczestnictwa – Uczestnikiem może być każdy uczeń szkół wymienionych z pkt.I
Warunkiem jest to, że praca będzie dotyczyła zwierząt i będzie samodzielna. Prace powinny
być wykonane indywidualnie.
IV. Praca konkursowa ma być ilustrowanym ,krótkim opisem wybranego miejsca. Całość
pracy (tekst i zdjęcia) musi mieścić się na maksimum 4 stronach formatu A4 (dowolnie
złożonych).
Przewiduje się osobną kategorię dla przedszkoli, które powinny nadesłać prace rysunkowe w
formacie nie mniejszym niż A4.
V. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: imię,
nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna , adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy ,
Wszystkie dane w formie drukowanej należy trwale dołączyć do pracy.
VI. Terminy i adresy :
 Termin nadsyłania prac – 20 październik 2016 (liczy się data stempla
pocztowego).
 Termin podsumowania: listopad 2016
prace należy nadsyłać na adres biura stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
41-30o Dąbrowa Górnicza
ul.Sienkiewicza 6A ( pok. nr 6)
w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy .
W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac
(tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty
elektronicznej e-mail
VII. Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak
również wyróżnienia . Osobno będą oceniane prace z każdego z czterech miast
Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na
koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.
VIII. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie
prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych
praw autorskich twórców prac
Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych
opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w
celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu oraz ewentualną
publikacją prac przez stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej ,
zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze
zm.).. Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw
autorskich

