Projekt „Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!” dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regulamin konkursu plastyczno-technicznego na wykonanie „Eko-zabawki”
w ramach projektu
„Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!”
§1
Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy
Chojnice „Akolada” w ramach projektu „Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat
dla świata wygody!” realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Partnerami projektu są Gminny Ośrodek
Kultury w Chojnicach i Zaborski Park Krajobrazowy.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży w zakresie konieczności
ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych

w gospodarstwach

domowych,

kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych.
§3
Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Chojnice.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, IV-VIII szkoły
podstawowej, klas ponadpodstawowych do 18 roku życia.
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3. Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu:


kategoria obejmująca uczniów klas I-III szkoły podstawowej;



kategoria obejmująca uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej;



kategoria obejmująca uczniów klas ponadpodstawowe do 18 roku życia.
§4
Prace konkursowe

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie EKO-ZABAWKI - zabawki
wykonanej z materiałów ekologicznych, bądź surowców wtórnych.
2. Do produkcji zabawki należy użyć materiałów ekologicznych, bądź surowców
wtórnych, nie należy wykorzystywać materiałów zakupionych specjalnie do jej
stworzenia. Istnieje możliwość łączenia poszczególnych elementów zabawki np.
klejem. Zabawka (wykorzystane do jej produkcji materiały) muszą być bezpieczne
zarówno dla twórcy, jak i użytkownika. Do zabawki można dołączyć instrukcję obsługi
zabawki, czy informacje/ciekawostki o wykorzystanych do produkcji zabawki
materiałach. Wielkość pracy: suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie
może przekroczyć 150 cm.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Formularza Zgłoszeniowego
(załącznik nr 1) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik
nr 2). Formularz Zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej podpisuje Rodzic lub Opiekun
Prawny. Wyraża on także zgodę na przetwarzanie danych.
4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace autorstwa uczestników. Do każdej
pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, wiek autora, placówka.
5. Konkurs rozpoczyna się 01.06.2021 a kończy 25.06.2021 r.
6. Prace należy składać u instruktora placówki Gminnego Ośrodka Kultury
w Chojnicach lub w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach ul. Kościerska 10/2,
89-600 Chojnice.
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§5
Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej w skład której wejdą
członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”,
przedstawiciele Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
2. Komisja oceniać będzie:
 Wykorzystanie materiałów ekologicznych, surowców wtórnych;
 kreatywność, oryginalność i pomysłowość;
 formę estetyczną pracy.
3. Organizator uhonoruje laureatów (I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz możliwe
wyróżnienie) konkursu nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w poszczególnych
kategoriach.
§6
Uwagi końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Chojnicach - partnera. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie
wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do
przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiej pracy
plastycznej, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
3. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane w
działaniach informacyjno - edukacyjnych Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy
Chojnice „Akolada” w ramach projektu „Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy
klimat dla świata wygody!”
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania
i wykorzystania prac konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych
autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji
w celu promocji Konkursu.
5. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie p. Dorota Chmara
tel. 793 610 036.
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§6
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Chojnice ”Akolada”informuje:
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza,że:
a) Spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
b) Zapoznał się z niniejszym regulaminem.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia
wyników Konkursu, przekazania nagród. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w
przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane
na

stronach

internetowych

Organizatora

oraz

na

profilu

w

mediach

społecznościowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu oraz rodzicom i opiekunom dzieci
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich
poprawienia.
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Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Konkurs plastyczno-techniczny na wykonanie „Eko-zabawki”
w ramach projektu
„Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!”

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................
Wiek autora: ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Placówka/szkoła: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu w ramach projektu „Juta,
bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!”, akceptuję jego warunki
i wyrażam zgodę na udział.

………………………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika konkursu

………………………………………………………….…………
czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

………………………………………………………………..
Miejscowość, data
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Załącznik nr 2
Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu plastyczno-techniczny na wykonanie „Eko-zabawki” w ramach projektu „Juta,
bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!”.
Zostałem poinformowany/a, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia
zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronach internetowych
Organizatora i Partnera oraz na profilach w mediach społecznościowych.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych, oraz że
zostałem/am poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawienia.

………………………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika konkursu

………………………………………………………….…………
czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

………………………………………………………………..
Miejscowość, data
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