REGULAMIN
konkursu artystycznego o tematyce ekologicznej p.t.
„ZIELONY WIAT” – konkurs wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodziey

§1
Organizatorem konkursu artystycznego o tematyce ekologicznej p.t. Zielony wiat
zwanego dalej konkursem, jest Stowarzyszenie Zielone wiatło dla Wrzsowic,
zwane dalej Organizatorem.
Konkurs jest organizowany w ramach akcji edukacyjnej „ ZIELONY WIAT”.
§2
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodego i najmłodszego pokolenia na problematyk
ekologiczn; podniesienie  wiadomo ci ekologicznej w lokalnej społeczno ci; pobudzenie
kreatywno ci dzieci i młodzie y i umo liwienie prezentacji ich uzdolnie na szerokim forum.
§3
W Konkursie mog uczestniczy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz Szkoły
Muzycznej I stopnia z Gminy wi tniki Górne.
§4
Tematem prac ma by ochrona  rodowiska i ekologia, a tak e walory i zagro enia
 rodowiska naturalnego w gminie witniki Górne.
Głównym efektem akcji bdzie promocja zachowa proekologicznych, budowanie
 wiadomo ci i odpowiedzialno ci za rodowisko naturalne.
Interpretacja tematu jest dowolna i zale na od osoby wykonujcej prac .
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1. Film ( 2-5 min.) lub prezentacja multimedialna na płycie DVD
2. Komiks - w wersji papierowej, format i obj to  dowolna
Prace mog by indywidualne lub grupowe. W przypadku pracy grupowej maksymalna ilo 
uczestników grupy mo e wynosi 3 osoby.

§5
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik konkursu mo e wykona tylko jedn prac w wybranej przez siebie kategorii.
2. Prace powinny by podpisane ; nale y wpisa imi , nazwisko i wiek autora (autorów),
tytuł pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszaj cej
prac (szkoły,  wietlicy, innej organizacji).
3. Dane osobowe uczestników b d wykorzystywane wył cznie w celu wyłonienia
zwyci zcy i przyznania nagrody.
4. Osoby składajce prace konkursowe wyra aj  zgod na przetwarzanie przez
Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833, z pó n. zm.).

§6
Termin i warunki nadsyłania prac
Prace nale y składa do dnia 04.11.2013 r. w Klubie Młodzie owym we Wrzsowicach lub
wysła poczt na adres :
Stowarzyszenie Zielone wiatło dla Wrzsowic
Klub Młodzie owy we Wrzsowicach
ul. Wrzosowa 7
32-040 Wrz sowice
Dodatkowe informacje: info@wrzasowice.info
Prace przesłane po terminie nie b d oceniane. Obowizuje data stempla pocztowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia prac powstałe podczas wysyłki.
Organizator zastrzega sobie prawo wydłu enia terminu nadsyłania prac.

§7
Ocena prac konkursowych
O wyłonieniu zwyci zców konkursu decyduje powołana w tym celu Jury Konkursowe,
zwana dalej Jury. Jury powołuje Organizator. Skład Jury ustala Organizator.
Prace niespełniajce warunków regulaminowych nie bd klasyfikowane przez Jury.

Przy ocenie prac konkursowych Jury we mie pod uwag wiek autora i nast pujce kryteria:
•
•
•
•

zgodno z tematyk  konkursu i jej trafne przedstawienie
pomysłowo
kreatywno 
artystyczn jako realizacji

Jury dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrod główn
oraz nagrod drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymaj  nagrody rzeczowe.
Łczna warto  nagród : 3000 zł.
Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskaj wyró nienia
Wszyscy laureaci konkursu otrzymaj pamitkowe dyplomy.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
§8
Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu i wr czenie nagród laureatom b dzie miało miejsce w dniu
16.11.2013 r. o godzinie 17.00 w Stra nicy Kultury (MGOK) w  wi tnikach Górnych ul.
Bruchnalskiego 5.
Laureaci konkursu, którzy nie bd mogli uczestniczy w uroczystoci wr czenia nagród,
b d mogli odebra nagrody w terminie pó niejszym w siedzibie Organizatora. W
uzasadnionych przypadkach nagrody mog zosta przesłane laureatom konkursu poczt.
§9
Postanowienia ko cowe
1. Autorzy zgadzaj si na publikowanie zwyci skich prac i fotografii prac na wszelkich
polach eksploatacji.
2. Biorc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Przekazuj c prac na konkurs, uczestnik potwierdza,  e wyra a zgod na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.

