Regulamin konkursu na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie pt. „RAZEM ZADBAJMY O
CZYSTE POWIETRZE W ZABRZU” na pracę rysunkową, którego celem jest
prezentacja problematyki „niskiej emisji” – zanieczyszczeń powietrza pochodzących
ze spalania węgla i śmieci w piecach domowych.
2. Celem konkursu jest promowanie zmian w zakresie ogrzewania w mieście Zabrzu,
niosących poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń uczęszczający do klas gimnazjalnych
(1-3) w samodzielnych gimnazjach lub Zespołach Szkół i innych na terenie miasta
Zabrze.
5. Organizatorem konkursu jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzy przy ul. Goethego 3.
6. Do oceny dostarczonych prac powołana zostanie 4-osobowa Komisja
Konkursowa.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Termin dostarczania prac konkursowych od 30 marca do 24 kwietnia 2016 roku.
2. Przekazanie informacji zwycięzcom w dniach 26-27 kwietnia 2016 roku.
3. Uroczyste wręczenie nagród w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 10ej.
III. NAGRODY
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyzna nagrody (w tym za 1
miejsce laptop).
2. O przyznaniu nagród autorzy nagrodzonych prac będą powiadomieni telefonicznie,
przewiduje się również przekazanie informacji w tym zakresie do placówki
oświatowej do której uczęszcza autor pracy.
3. Organizator wg własnej oceny przewiduje również przyznanie kilku nagródgadżetów reklamowych autorom najciekawszych prac.
IV. WYSTAWY
1. Organizator przewiduje w dniach 27 kwietnia-13 maja 2016 roku prezentację
wszystkich prac w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12
(w godzinach pracy MDK).
2. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację oraz zdjęcia
z uroczystej gali wręczenia nagród a także zleci publikację artykułu prasowego w tym
zakresie w lokalnej i branżowej prasie.
V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie pracy o tematyce konkursowej
oraz wyrażenie zgody na publikację pracy zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie
IV.
2. Praca musi być dostarczona w formacie A2 (1/2 formatu A1) w układzie poziomym
jak i pionowym. Technika pracy dowolna.
3. Pracę rysunkową należy dostarczyć (nie musi być osobiście) do siedziby
Organizatora w dniach od 30 marca-24 kwietnia 2016 roku.

4. Praca musi być podpisana. Z tyłu pracy rysunkowej należy podać imię, nazwisko,
datę urodzenia (wystarczy rok) oraz nazwę szkoły autora pracy oraz numer telefonu
(preferowany nr komórkowy autora bądź rodziców lub opiekunów prawnych).
5. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie Komisja Konkursowa,
w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, Patrona Prasowego oraz
Młodzieżowego Domu Kultury.
6. Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na prace, które
będą dotykały problemu „niskiej emisji” a kryteriami oceny prac przez komisję będą
zgodność z tematyką, estetyka prac i oryginalność.
VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie,
do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich
praw majątkowych i prawa zależne.
2. Uczestnik, jako autor pracy, nie może naruszać prawa do wizerunku innych osób,
za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do
Organizatora w związku z wykorzystaniem pracy w sposób opisany w Regulaminie.
3. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na
wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora swojej pracy i wizerunku w
materiałach związanych z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace nienagrodzone będą przechowywane przez Organizatora przez dwa
miesiące licząc od daty zakończenia Konkursu. Po upływie tego okresu prace
zostaną zniszczone.
2. Prace nagrodzone będą przechowywane bezterminowo.
3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.zpec.pl w zakładce Akcja Ekologiczna.

