REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój bezpieczny pies”
W ramach programu „Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna” Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wspólnie z partnerem programu - Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami w Ełku organizuje gminny konkurs plastyczny pod nazwą: „Mój
bezpieczny pies”. Konkurs ma na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt oraz
kształtowanie odpowiedzialnych postaw opiekunów zwierząt.
Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci, uczniów klas I-III z gminy Goniądz.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w ciekawy sposób poruszy
temat troski i opieki nad zwierzętami bezdomnymi, czy też naszymi domowymi pupilami.
Prace muszą być wykonane w pełni samodzielnie przez uczestników konkursu. Praca
zgłoszona do konkursu zostanie oceniona przez Komisję konkursową pod względem
zgodności tematu z tematyką konkursu, kreatywności i oryginalności jej wykonania. Praca
konkursowa ma mieć format A4, technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna, pracę
na odwrocie należy opisać, podając, imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły autora pracy.
Jeden autor może wykonać jedną pracę plastyczną.
Prace należy dostarczyć do 17 grudnia 2018 roku w formie przesyłki pocztowej na adres
Wydział Prewencji KPP w Mońkach ul. Niepodległości 7, 19-100 Mońki bądź osobiście.
Ogłoszenie wyników nastąpi 19 grudnia 2018 roku podczas uroczystego apelu
zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Goniądzu.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do fotografii
na rzecz Organizatorów (zgodnie z art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych; Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz.83) oraz na ich publikację na stronie
Organizatorów oraz w Internecie.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie z
aktualną ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik konkursu (w przypadku osoby

niepełnoletniej – opiekun) przez fakt nadesłania pracy, wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych (lub danych jego i jego opiekuna) przez organizatora w celu realizacji
obowiązków

wynikających

z

przeprowadzenia

konkursu.

Dane

osobowe

będą

przechowywane przez Organizatorów i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Laureat konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej – jego opiekun) wyraża zgodę na
podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz miejscowości swojego
zamieszkania.
Przewidujemy jedną pracę zwycięską i jedno wyróżnienie.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagięcia prac
nadesłanych pocztą.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich,
zdjęć oraz akceptacją regulaminu.

Załącznik nr1 .

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)

przez

Organizatorów

konkursu

„Kochamy

cztery

łapy”

dla

celów

związanych

z

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem, o którym mowa powyżej, w
tym na ich opublikowanie w Internecie.

………………………………………….

…………………………………………..

Imię i nazwisko

data, podpis

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs „Kochamy cztery łapy”

1. Imię
2. Nazwisko
3. Telefon
4. e-mail

………………………………………………..

data i podpis uczestnika/opiekuna

