REGULAMIN

Konkurs plastyczny
dla uczniów
Wieluń sprzyja ekologii
1.
2.
3.
4.

§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu, zwane dalej
„Organizatorem”.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Wieluń sprzyja ekologii”, współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwanego dalej „Projektem”.
Konkurs trwa od daty ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora www.eko.komunalne.wielun.pl oraz
na Facebook’owym profilu www.facebook.com/komunalne.wielun do dnia 10.06.2020 r. do godz. 15:00.
Celem Konkursu jest promocja Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów oraz kształtowanie i propagowanie
proekologicznych postaw mieszkańców gminy Wieluń.

5.
6.

§2
Uczestnictwo w Konkursie
Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.
Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

7.

§3
Zasady udziału w Konkursie
Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego:

7.1. Używając kolorów: niebieski, żółty, zielony i brązowy (kolory odpowiadające zasadom
segregacji odpadów w podziale na cztery frakcje) stwórz pracę graficzną / plastyczną
promującą segregację odpadów - dowolną formą i techniką plastyczną (rysowanie,
malowanie, wyklejanie papierem kolorowym, komiks, itp.).
7.2. Zdjęcie wykonanej pracy konkursowej prześlij na adres e-mail:
karol.tomczyk@komunalne.wielun.pl oraz opublikuj pod konkursowym postem w serwisie
Facebook www.facebook.com/komunalne.wielun z dopiskiem #WieluńSprzyjaEkologii.
8.

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w formie
papierowej lub skanu.
9. Do zgłoszenia niepełnoletni uczestnicy są zobowiązani dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w
konkursie (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
10. W Konkursie będą podlegały ocenie wyłącznie prace wykonane według własnego, autorskiego pomysłu
nienaruszającego przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich.
11. Po zakończeniu konkursu zostaną ogłoszeni zwycięzcy I, II i III miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowej:
przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.
12. Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w konkursie.
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13. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Organizatora www.eko.komunalne.wielun.pl
oraz na Facebook’owym profilu www.facebook.com/komunalne.wielun.
14. Wyboru zwycięskich prac dokona Komisja Konkursowa Organizatora, w skład której wchodzić będą
przedstawiciele Organizatora. Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne. Od decyzji Komisji
Konkursowej osobom biorącym udział w Konkursie nie przysługuje odwołanie.
15. Zdjęcia wybranych prac zgłoszonych do Konkursu, zostaną opublikowane w mediach własnych Organizatora,
a także w celach prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu i archiwizacji, zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16. Nie dopuszcza się zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową lub ekwiwalent pieniężny.
17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości:
• przekazania nagrody z powodu podania przez uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany
danych osobowych uczestnika, o której Organizatorzy nie zostali poinformowani
• poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
18. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a)przekazane prace są rezultatem własnej, oryginalnej twórczości,
b) przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie,
c) prawa autorskie do prac nie są obciążone żadnymi prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób
trzecich,
d) prace nie naruszają praw osobistych i wizerunkowych osób trzecich,
e) zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (istniejących i przyszłych) w tym również o
wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystania prac przesłanych na potrzeby
uczestnictwa w konkursie,
f) wyraża zgodę na opublikowanie i wykorzystanie przez Organizatora zdjęć prac przesłanych do
konkursu :
• w mediach własnych Organizatora, w tym: na kanałach w social media – m.in. na Facebook’owym
profilu https://www.facebook.com/komunalne.wielun/ oraz na stronie internetowej Organizatora
www.eko.komunalne.wielun.pl,
• w celu wzięcia udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, a także w
celach informacyjno-marketingowych związanych z Konkursem,
• na potrzeby przeprowadzenia dokumentacji i archiwizacji,
• na publikację zarówno w wersji zwartej, jak i pojedynczych elementach.
§4
Postanowienia końcowe
19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania konkursu,
uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
20. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym zakresie pod warunkiem, że
nie naruszy to praw nabytych uczestników konkursu. W takim przypadku zmieniony regulamin zostanie
zamieszczony na Facebook’owym profilu www.facebook.com/komunalne.wielun oraz na stronie
internetowej Organizatora www.eko.komunalne.wielun.pl a także w siedzibie Organizatora, ul. Zamenhofa
17, 98-300 Wieluń.
21. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.eko.komunalne.wielun.pl a
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