REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„TWOJE ZDROWIE ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA – ŁOWCY BATERII”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa
w konkursie, którego celem jest przygotowanie pracy plastycznej (w zależności od wybranego
poziomu i kategorii) promującej sposoby postępowania ze zużytymi bateriami oraz
negatywne skutki złego postępowania ze zużytymi bateriami (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Centrum Innowacji i Koordynacji z siedzibą
w Warszawie 02-692 przy ulicy Jadźwingów 3/11, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”
dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
4. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym wyniki, publikowane będą na stronie internetowej
Fundacji ( www.fundacjacik.pl ).
5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
II. UCZESTNICY KONKURSU I OPIEKUNOWIE
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) są uczniowie szkół podstawowych
klas I – VI z przyszpitalnych i specjalnych szkół podstawowych, ośrodków szkolno –
wychowawczych oraz itp. placówek (zwanymi dalej „Placówkami”) wpisanych do Systemu
Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2. Opiekunami Uczestników, biorących udział w Konkursie (zwani dalej „Opiekunami”)
mogą byd nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie z w/w Placówek.
3. Konkurs odbywa się na dwóch poziomach:
 Poziom INDYWIDUALNY (w trzech kategoriach: PLAKAT/RYSUNEK, KOMIKS,
WYCINANKA/KOLAŻ) - prace opracowywane są przez jednego Uczestnika, bez
pomocy osób trzecich;
 Poziom GRUPOWY - przygotowanie prezentacji multimedialnej przy pomocy całej
klasy/grupy i wsparcia Opiekuna.
4. Jeden Uczestnik może opracowad tylko jedną pracę w poziomie INDYWIDUALNYM oraz może
wziąd udział w pracy GRUPOWEJ, przy czym jeden nauczyciel może byd Opiekunem więcej niż
jednego Uczestnika.
5. Dopuszcza się, aby z jednej Placówki udział w Konkursie brał więcej niż jeden Uczestnik, przy
czym zastrzega się, że z jednej Placówki może zostad zgłoszonych 30 prac w poziomie
INDYWIDUALNYM oraz 10 prac w poziomie GRUPOWYM. To Opiekun decyduje na tym
etapie, które prace zgłosid do konkursu.
6. Każda z Placówek może byd reprezentowana przez więcej niż jednego Opiekuna, wówczas
liczba prac wskazana w punkcie II.5 ulega zwielokrotnieniu.
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7. Jeden uczestnik może byd reprezentowany przez jednego Opiekuna.
8. Przed przystąpieniem do konkursu, Opiekun zobowiązuje się do zapoznania się z treścią
Pakietu
Edukacyjnego
dostępnego
na
stronie
organizatora
Konkursu
(http://fundacjacik.pl/konkurs-2/pakiet-edukacyjny/). Wiedzę w nim zawartą przekaże
uczestnikom w sposób rzetelny i adekwatny do poziomu nauczania w danej Placówce.
Przekazanie tej wiedzy jest niezbędne z uwagi na merytoryczny charakter konkursu.
III. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Konkurs polega na przygotowaniu prac w wybranym przez Uczestnika poziomie, zgodnie
z tematyką konkursu określoną w pkt. III.2.
 Poziom INDYWIDUALNY – przygotowanie prac plastycznych w kategoriach:
RYSUNEK/PLAKAT format A4, KOMIKS na jedną stronę A4, KOLAŻ/WYCINANKA na
jedną stronę A4;
 Poziom GRUPOWY – przygotowanie prezentacji multimedialnej z udziałem całej
grupy we współpracy z Opiekunem.
2. Tematyka konkursu obejmuje wskazanie dobrych praktyk w zakresie postępowania ze
zużytymi bateriami z wymyśleniem hasła przewodniego w tym np. przedstawienie kodeksu
dobrych praktyk i zasad selektywnej zbiórki baterii, zilustrowanie obiegu zużytych baterii oraz
pokazanie niebezpieczeostw jakie baterie mogą stanowid dla środowiska i zdrowia człowieka.
3. Opiekun zobowiązuje się do sfotografowania każdej pracy w poziomie indywidualnym oraz
do przesłania jej w formacie JPG (w zależności od kategorii) na wskazane poniżej adresy
mailowe:
 Kategoria RYSUNEK/PLAKAT: rysunek-plakat@fundacjacik.pl
 Kategoria KOMIKS: komiks@fundacjacik.pl
 Kategoria KOLAŻ/WYCINANKA: kolaz-wycinanka@fundacjacik.pl
4. W przypadku prezentacji multimedialnej nadsyłanej do kategorii GRUPOWEJ Opiekun
zobowiązuje się do przesłania jej w formacie PDF na wskazany poniżej adres e-mail:
 prezentacja@fundacjacik.pl
5. Każda z prac (niezależnie od poziomu i kategorii) powinna zostad wysłana do Organizatora
w oddzielnym mailu. W tytule maila należy wpisad kategorie w ramach której nadsyła się
prace. Zgłoszenie mailowe powinno zawierad tylko wyłącznie prace konkursową przesłaną
w załączonym pliku (JPG lub PDF) oraz w treśd maila zawierającą:
 Imię i nazwisko Uczestnika/ów Konkursu (Autora/ów pracy)
 Nazwa, numer i adres placówki szkolnej
 Tytuł pracy
 Imię i Nazwisko Opiekuna Autora pracy
 Numer telefonu Opiekuna Autora pracy
6. Prace należy nadsyład w terminie od 20.04.2015 do 15.06.2015. Organizator zastrzega sobie
możliwośd wydłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych.
7. Projekty nadesłane po upływie wskazanego terminu jak również błędnie opisane nie biorą
udziału w Konkursie.
8. Do czasu rozstrzygnięcia Konkursu Opiekun zobowiązuje się do zabezpieczenia
i przechowania sfotografowanych prac. Prace które zostaną nagrodzone będą musiały zostad
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wysłane na adres pocztowy Organizatora. O terminie przekazania prac Opiekunowie zostaną
poinformowani przez stronę internetową Konkursu.

IV. ZASADY RYWALIZACJI, OCENA PROJEKTÓW I NAGRODY
1. O wygranej w Konkursie decyduje ocena projektu dokonana przez Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków Komisji działających niezależnie.
3. Każdy członek Komisji przyznaje punkty za projekt indywidualnie, w ramach ustalonej skali
punktowej.
4. Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
a) merytorycznym – zgodnośd opracowanego projektu z podaną tematyką;
b) inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności przedstawionego tematu;
c) wizualnym – estetyka, dokładnośd.
5. W wyniku prac Komisji Konkursowej, wybranych zostanie łącznie 162 laureatów
w poziomie indywidualnym oraz 5 zespołów grupowych.
POZIOM INDYWIDUALNY – który będzie polegał na wyłonieniu dziewięciu grup laureatów:
 18 laureatów zdobywających I miejsce w kategorii PLAKATY/RYSUNKI
 18 laureatów zdobywających I miejsce w kategorii KOMIKS
 18 laureatów zdobywających I miejsce w kategorii KOLAŻ/WYCINANKA
 18 laureatów zdobywających II miejsce w kategorii PLAKATY/RYSUNKI
 18 laureatów zdobywających II miejsce w k/tegorii KOMIKS
 18 laureatów zdobywających II miejsce w kategorii KOLAŻ/WYCINANKA
 18 laureatów zdobywających III miejsce w kategorii PLAKATY/RYSUNKI
 18 laureatów zdobywających III miejsce w kategorii KOMIKS
 18 laureatów zdobywających III miejsce w kategorii KOLAŻ/WYCINANKA
POZIOM GRUPOWY – który będzie polegał na wyłonieniu 5 placówek, których prezentacja
zostanie najwyżej oceniona.
6. Nagrodą w poziomie INDYWIDUALNYM za zajęcie pierwszego miejsca będzie aparat
fotograficzny, za zajęcie drugiego miejsca – gry edukacyjne, a za zajęcie trzeciego miejsca –
zestaw plastyczny.
7. Nagrodą w poziomie GRUPOWYM będzie 1 zestaw nagród dla całej grupy zawierający:
interaktywną tablicę, pakiet edukacyjny (składający się z gry i książki) oraz laptopa. Nagroda
w poziomie GRUPOWYM zostanie przekazana zwycięskiej Placówce.
8. Spośród wszystkich zwycięskich prac zostanie wylosowana również nagroda PUBLICZNOŚCI
w postaci nagrody niespodzianki. Fundatorem nagrody niespodzianki i wręczającym będą
Honorowi patroni projektu - prezenterzy telewizyjni: p. Maciej Smolioski i Edyta Folwarska.
9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
V. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD I PODATEK OD NAGRÓD
1. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcach zostaną podane do publicznej wiadomości na
łamach portalu Fundacji w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu nadsyłania
projektów. Dodatkowo, informacja o zwycięstwie danego uczestnika zostanie przekazana
Opiekunowi telefonicznie.
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2. Nagrody zostaną przesłane na adres Placówki podany przez Opiekuna za pomocą usług
pocztowych lub kurierskich w terminie do 30 dni licząc od dnia upublicznia listy zwycięzców.
3. Opiekun zobowiązuje się do przekazania nagrody laureatowi oraz odesłania na adres Fundacji
podpisanego protokołu przekazania nagrody, potwierdzającego jej wydanie, w terminie do
5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Nieprzesłanie w/w protokołu będzie skutkowało
natychmiastowym zwrotem nagrody.
4. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
5. Nagrody będą opodatkowana wg przyjętych zasad stosowanych w podobnych przypadkach.
6. Osoby przyjmujące nagrody są zobowiązane do samodzielnego rozliczenia podatku
z ww. tytułu.
7. W przypadku nagród indywidualnych jednostkowy koszt nagrody nie przekracza kwoty 760zł,
w związku z czym laureaci indywidualni zwolnieni są z odprowadzenia zryczałtowanego
podatku dochodowego od nagród.
8. W przypadku nagród grupowych rozliczenie podatku dochodowego jest po stronie
nagrodzonej Placówki. Organizator, na wniosek Placówki wystawi dowód przekazania
nagrody w postaci kserokopii faktury, protokołu zdawczo – odbiorczego lub innego
dokumentu który będzie podstawą do obliczenia wartości nagrody.
VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad
obowiązujących w trakcie trwania Konkursu.
3. Nadesłane prace i zawarte w nich prace stają się własnością Organizatora. Autorzy
zobowiązują się do udzielenia nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia
do wykorzystania nadesłanego projektu na wszelkich polach eksploatacji,
w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i innych, zgodnych
z działalnością Organizatora. Autor zezwala na utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie
określoną techniką, (w tym drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową), wprowadzanie
do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych egzemplarzy, publicznego wystawiania
i udostępniania, w tym w szczególności zamieszczania na materiałach promocyjnych,
wydawniczych, stronach internetowych, tworzonych i publikowanych przez Organizatora.
4. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez laureata
nagrody warunków formalnych, zawartych w niniejszym regulaminie, następuje jego
wykluczenie z grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostaną przyznane kolejnym
Uczestnikom wg osiągniętych wyników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeo których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzied,
lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych
ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych;
c) jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Opiekuna i/lub
Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie przyznania mu
nagrody;
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6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

d) mające wpływ na funkcjonowanie konkursu zdarzenia nie spowodowane przez
Organizatora, będące: błędem, pominięciem, zniszczeniem, zamianą, nieuprawnionym
dostępem do zgłoszeo, utratą zgłoszeo, opóźnieniem zgłoszeo;
e) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
i szkody tym spowodowane;
f) nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez Opiekuna
i/lub Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji koocowej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu jak również odwołania
Konkursu bez podania przyczyny.
W przypadku otrzymania mniejszej niż wymagana ilości nadesłanych prac, Organizator
zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu i tym samym wydłużenia czasu
jego rozstrzygnięcia.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie Uczestnika
z udziału w Konkursie.
Opiekun i Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialnośd w przypadku, kiedy jego
udział w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Opiekun oraz Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
i danych Placówki którą reprezentuje na potrzeby Organizatora, związane
z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu.
Opiekun oraz Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz
ich modyfikacji.
Prawa i obowiązki związane z Konkursem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy to
również prawa do wydania nagrody.
Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte
w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
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