Regulamin Konkursu Plastycznego
„ P T AS I KO NCE RT ”

I.

Postanowienia ogólne
1. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs plastyczny o tematyce
związanej z kampanią edukacyjną „Silent Forest – Niemy Las”. Informacje na temat kampanii dostępne są na
stronach: http://zoo.silesia.pl/kampanie-edukacyjne oraz https://www.silentforest.eu/.
2. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 26 kwietnia 2019 roku.
3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji nt. konkursu jest Anna Bała, kom. 784 992 380, e-mail:
abala@slaskiezoo.pl.

II.

Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-IV szkół podstawowych z terenu
województwa śląskiego.
2. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie, wcześniej nie
nagradzaną i nie publikowaną.
3. Do Konkursu dopuszcza się prace wykonane wybraną przez siebie techniką plastyczną, w formacie nie
mniejszym niż A4 i nie większym niż A2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
4. Prace swoją tematyką muszą nawiązywać do kampanii „Silent Forest – Niemy Las”, lecz nie jest wymagane,
aby odnosiły się wyłącznie do ptaków śpiewających Azji Południowo-Wschodniej.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi:
a) pracy konkursowej,
b) zaklejonej koperty z notą o autorze wypełnioną zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu,
c) zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika
6. Praca konkursowa oraz zaklejona koperta z notą o autorze i podpisana zgodą na przetwarzanie danych
osobowych winny być opisane jednakowym godłem słownym. Prac zgłaszanych do Konkursu nie należy
podpisywać imieniem i nazwiskiem autora; nie wolno także przyklejać do nich wypełnionych kart
zgłoszeniowych.
7. W przypadku prac wysyłanych wspólnie przez grupę autorów, każdej z nich winna towarzyszyć oddzielna
koperta z notą o autorze oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
8. Prace konkursowe oraz towarzyszące im koperty z danymi osobowymi uczestników powinny być przesłane
do Organizatora w kopercie opisanej: KONKURS PLASTYCZNY „PTASI KONCERT”.
9. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
10. Prace należy wysyłać na adres:
Śląski Ogród Zoologiczny, Sekcja Dydaktyki i Promocji
Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów
lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora, budynek Dyrekcji Zoo, I p. Sekretariat najpóźniej do 26
kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

11. Decydująca będzie data wpływu prac konkursowych do siedziby Organizatora konkursu.

III.

Wyłanianie Laureatów Konkursu
1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest trzyosobowa Komisja.
2. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci w wieku przedszkolnym – kategoria I
b) uczniowie klas I-VI szkół podstawowych – kategoria II
3. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów do 10 maja 2019 roku.
4. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną 3 nagrody główne (I-III miejsce) i maksymalnie 2
wyróżnienia.
5. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa, która nie podlega wymianie na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny.
I.
Laureaci pierwszego miejsca w każdej kategorii nagrodzeni zostaną: karnetem rocznym do śląskiego
zoo, zestawami kreatywnymi oraz wydawnictwami i upominkami od zoo oraz organizatorów
kampanii „Silent Forest – Niemy Las”.
II.
Laureaci drugiego miejsca w każdej kategorii nagrodzeni zostaną zaproszeniami do zoo, zestawami
kreatywnymi oraz wydawnictwami i upominkami od zoo oraz organizatorów kampanii „Silent Forest
– Niemy Las”.
III.
Laureaci trzeciego miejsca w każdej kategorii nagrodzeni zostaną zaproszeniami do zoo oraz
wydawnictwami i upominkami od zoo oraz organizatorów kampanii „Silent Forest – Niemy Las”.
IV.
Laureaci ewentualnych wyróżnień nagrodzeni zostaną wydawnictwami i drobnymi upominkami od
zoo oraz organizatorów kampanii „Silent Forest – Niemy Las”.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora, natomiast o terminie wręczania
nagród laureaci powiadomieni zostaną korespondencyjnie.

IV.

Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych prac
1. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z przejęciem przez
niego na wyłączność majątkowych praw autorskich do prac z możliwością ich wykorzystania dla własnych
potrzeb.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac na stronie internetowej oraz na fanpage’u
Organizatora, jak również do ich wyeksponowania w wybranym miejscu w siedzibie Organizatora.
3. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotom.

IV.

Postanowienia końcowe
1. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu Zgodnie z art. 6 ust. 1a 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Administratorem
danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny przy Promenadzie Gen. J. Ziętka 7, 41-501 Chorzów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej
dołączonej do zgody na przetwarzanie danych.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i oświadczeniem, że zgłoszona praca wykonana została osobiście.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

KONKURS PLASTYCZNY
„Ptasi koncert”

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU – Nota o autorze

Kategoria wiekowa
(zaznaczyć X)

Dziecko w wieku przedszkolnym
Uczeń kl. I-IV szkoły podstawowej

Imię i nazwisko autora
Tytuł pracy (ewentualnie)
Telefon kontaktowy
e-mail

Adres do korespondencji

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję jego postanowienia.

................................................
Podpis autora/opiekuna prawnego

