Regulamin konkursu Pszczelarsko – plastycznego o tematyce:
„Pszczółki indywidualnie latają, lecz w grupie weselej mają”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gidle, Żytno i Kobiele Wielkie.
Kategoria tematyczna konkursu:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub komputerowej o tematyce pszczelarskiej, przyrodniczo
powiązanej z pracą pszczół i roślin będących w ich ekosystemie.
Sposób przygotowania prac:
1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
2. Technika pracy dowolna – forma papierowa (rysunek, komiks, plakat, wyklejanka),forma multimedialna (PDF).
3. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu prace wykonane:
 Indywidualnie
 Grupowo (w grupach 2 - 4 osób)
4. Każdy uczestnik/ grupa uczestników powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi i wypełnić załącznik nr 1 do
konkursu:
Imię i nazwisko, wiek, klasa, numer telefonu.
5. Prace wykonane techniką komputerową należy dostarczyć na nośnikach pamięci lub drogą mailową na adres:
biuro@ekoostoja.com z dopiskiem w tytule „ KONKURS PSZCZELARSKI – temat pracy, klasa, praca indywidualna/ praca
grupowa”
6. Prace należy dostarczyć do siedziby Fundacji EKOOSTOJA w Pławnie do 12 kwietnia 2019 r.
7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
8. Prace niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie podlegają wykluczeniu z udziału w
konkursie i będą do zwrotu w siedzibie Fundacji do 60 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu.
9. Autorzy prac konkursowych składając prace, wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach
informacyjnych Fundacji EKOOSTOJA. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na
wykorzystywanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, związanych z niniejszym
konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
Zasady oceniania przygotowanych prac:
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora - Komisja Konkursowa. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod
uwagę kreatywność, oryginalność oraz estetykę pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu:
O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród poinformujemy Państwa telefonicznie a także umieścimy informację na
stronie internetowej.
Nagrody:
Kategoria indywidualna:
I miejsce – Głośnik przenośny JBL
II miejsce – Słuchawki bezprzewodowe
III miejsce – Powerbank

Kategoria grupowa:
I miejsce – Voucher do kina Cinema City
na 3 wejścia dla każdej z osób
II miejsce – Voucher do kina Cinema City
na 2 wejścia dla każdej z osób
III miejsce – Voucher do kina Cinema City
na 1 wejście dla każdej z osób

Dodatkowo drobne upominki dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

Fundacja EKOOSTOJA
ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno, Gidle
e-mail: biuro@ekoostoja.com
tel.: 782-853-257

