
 

 

 

 

Regulamin 

Otwartego Międzyszkolnego 

 Konkursu Artystyczno-Ekologicznego  

 

projekt EKOULOTKI 

 

o tematyce: ochrona różnorodności biologicznej – flora  

 

 

1. Organizatorami projektu są placówki uczestniczące w projekcie „Mój zielony DOM” 

współfinansowanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 oraz środków Gminy Wrocław, tj. Zespół Szkół Nr 4 we 

Wrocławiu, Zespół Szkół Nr 24 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa Nr 22 we 

Wrocławiu, Przedszkole Nr 58 we Wrocławiu wraz z Biurem projektu „Mój zielony 

DOM”. 

2. Celem konkursu jest promowanie wśród przedszkolaków i uczniów postawy 

proekologicznej, edukacja w zakresie różnorodności biologicznej, promowanie życia 

w zgodzie z naturą i poszanowania przyrody. 

3. W konkursie o charakterze otwartym mogą wziąć udział uczniowie i wychowankowie 

wrocławskich placówek oświatowych. 

4. W konkursie mogą wziąć udział projekty indywidualne lub grupowe. 

5. W opisie pracy (z wykorzystaniem Załącznika nr 1)  należy podać: 

a. Imię/ona i nazwisko/a wykonawcy/ów 

b. Wiek uczestnika/ów 

c. Tytuł dzieła 

d. Nazwę placówki, do której uczęszcza autor pracy 

e. Zgodę uczestnika lub jego prawnego opiekuna (uczestnik niepełnoletni) na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 

f. Dane kontaktowe (mail, telefon) do wykonawcy/-ów lub ich opiekuna 

prawnego 

6. Projekt może być wykonany w następujących technikach:  

a. praca odręczna, 

b. grafika komputerowa. 

7. Przy ocenie pracy, premiowane będzie: 

a.  podkreślenie ogólnej idei projektu,  

b. czytelność przekazu, 

c. koszty wykonawcze. 

8. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do 10.12.2014 r. na adres Biura 

projektu „Mój zielony DOM”, ul. Szkocka 64B, 54-402 Wrocław lub – jeśli 

umożliwia to technika wykonania pracy – mailowo na adres 

mojzielonydom@cku.wroc.pl. 

9. Przewiduje się następujące nagrody:  

a. Wyróżnienia w następujących kategoriach:  

 3-4 latki 

 5-6 latki 

 klasy szkoły podstawowej I – III 



 

 

 

 

 klasy szkoły podstawowej IV-VI 

 uczniowie klas gimnazjalnych 

 uczniowie klas licealnych/technikum 

 

b. Nagrodę główną w następujących kategoriach:  

 3-4 latki 

 5-6 latki 

 klasy szkoły podstawowej I – III 

 klasy szkoły podstawowej IV-VI 

 uczniowie klas gimnazjalnych 

 uczniowie klas licealnych/technikum 

10. Wyróżnienia i nagrody przyzna komisja konkursowa złożona z niezależnych 

oceniających, która udokumentuje przebieg procesu oceny protokolarnie. 

11. Zwycięskie projekty w danej kategorii zostaną skierowane do realizacji.  

12. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich 

na organizatora konkursu. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania pewnych zmian w projekcie, 

umożliwiających produkcję ulotki. 

14. Zrealizowane dzieło będzie służyć do promowania idei projektu. 

15. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca grudnia 2014. 

16. Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród. 

17. Prace konkursowe nie będą zwracane. 

18. Prace konkursowe mogą być wykorzystane do przygotowania wystaw związanych z 

realizacją projektu oraz zamieszczane na stronie internetowej i fanpage projektu na 

Facebooku. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

20. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej projektu 

www.mojzielonydom.cku.wroc.pl oraz na stronach internetowych placówek biorących 

udział w projekcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojzielonydom.cku.wroc.pl/


 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Otwartego Międzyszkolnego 

 Konkursu Artystyczno-Ekologicznego  

 

projekt EKOULOTKI 

 

o tematyce: ochrona różnorodności biologicznej – flora  

 

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie/przesłanie go 

wraz z pracami do 10 grudnia 2014 r. na adres: Biuro projektu „Mój zielony DOM”, ul. 

Szkocka 64B, 54-402 Wrocław lub e-mail: mojzielonydom@cku.wroc.pl 

 
Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami: 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….. 

Wiek uczestnika………………………………………………………………………………. 

Nazwa placówki, do której uczęszcza autor………………………………………………….. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………… 

Telefon………………………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………. 

 

Praca zgłaszana do konkursu: 

 

Tytuł pracy……………………………………………………………………………………. 

Krótki opis pracy……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych 

prac oraz że przenoszę bezpłatnie na Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu – 

realizatora projektu „Mój zielony DOM” prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze 

mnie prac, na następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i 

rozporządzania pracami, a  w szczególności: publicznego wykorzystania prac, utrwalenia i 

zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, 

reklamowych.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu 

zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że 



 

 

 

 

uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca – opiekun prawny zapoznała się z treścią 

Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.                                                                       

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska                   

w związku z udziałem w Konkursie. 

 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za 

ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję 

wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.  

 

 

 

 

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

                                                                                                Data i czytelny podpis  

 
 

 


