ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC CZĘSTOCHOWA
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

w ramach obchodów MIEJSKICH
MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ ENERGII

„MÓJ SPOSÓB
NA OSZCZĘDZANIE ENERGII”
POSTANOWIENIA REGULAMINOWE KONKURSU
I. Cele:
1. Propagowanie działań i zachowań proekologicznych związanych przede wszystkim
z oszczędnością energii wśród dzieci, uczniów szkół podstawowych.
2. Zachęcenie uczestników konkursu do poznania korzyści płynących z właściwego użytkowania
źródeł energii.
3. Uwrażliwienie dzieci na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.
II. Zasady udziału w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci – uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych.
2. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:
• I kategoria – przedszkolaki
• II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
• III kategoria - uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne w dowolnej technice malarskiej, graficznej lub
rysunkowej.
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace plastyczne.
5. Maksymalny format prac - A3.
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić godło autora, natomiast do prac ma być
dołączona zaklejona koperta również opatrzona godłem. W kopercie winna się znaleźć karta
z danymi autora:
• imię i nazwisko ucznia,
• wiek ucznia, klasa,
• pełna nazwa szkoły,
• godło autora,
• oraz zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie plastycznym
(załącznik nr 1 do regulaminu).
7. Termin konkursu:
• prace należy dostarczyć do 26.05.2014 r.
• rozstrzygniecie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 maja 2014 r. podczas festynu w ramach

MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ ENERGII.
8. Adres nadsyłania prac:
Hufiec ZHP Częstochowa
ul. Wilsona 34,
42-200 Częstochowa
9. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
10. Konkurs jest współfinansowany ze środków gminy miasta Częstochowy.
ORGANIZATORZY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego pod hasłem
MÓJ SPOSÓB NA OSZCZĘDZANIE ENERGII
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka
na udział w konkursie plastycznym

MÓJ SPOSÓB NA OSZCZĘDZANIE ENERGII
OŚWIADCZENIE
WIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a), jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na udział
...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
w konkursie plastycznym MÓJ SPOSÓB NA OSZCZĘDZANIE ENERGII
na zasadach określonych w Regulaminie.
W imieniu syna/córki, jako jego ustawowy przedstawiciel oświadczam, że: akceptuję
w całości postanowienia Regulaminu Konkursu Plastycznego MÓJ SPOSÓB

NA OSZCZĘDZANIE ENERGII
−

organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa oraz Urząd
Miasta Częstochowy;

− zgłaszam do Konkursu pracę, która jest wykonana indywidualnie i samodzielnie oraz nie
była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw
osób trzecich;
− przenoszę na Związek Harcerstwa Polskiego, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie,
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania
i rozporządzania zgłoszoną do Konkursu pracą, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Związek Harcerstwa Polskiego
oraz na stronach internetowych: www.czestochowa.zhp.pl
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym
− jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez
Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką czynność.
− wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu i jego
przedstawiciela ustawowego dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego przebiegu
Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
………..………………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica (przedstawiciela ustawowego)
……………………………………………
miejscowość i data

