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REGULAMIN 
 Konkursu Plastycznego  

pn. „Ja w świecie ekologii”, realizowanego  w ramach projektu "Mobilna 
Poradnia Ekologiczna" 

 
 

§ 1. Organizator i Partnerzy 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)  

z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie, zwane w dalszej części regulaminu 
Organizatorem.  

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Mobilna Poradnia Ekologiczna". 

3. Projekt "Mobilna Poradnia Ekologiczna" jest zadaniem finansowanym w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2020. 

4. Osobą udzielającą informacji na temat konkursu jest Dawid Wiejata,  
tel. 32 494 13 19, e-mail: edu@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze 
organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze  
w godzinach 7.00-15.00.  

5. Partnerami projektu "Mobilna Poradnia Ekologiczna" są: Miasto Katowice, Gmina 
Suszec, Miasto Bieruń, Miasto Lędziny, Gmina Miedźna, Miasto Tychy  

 
 

§ 2. Cele konkursu 
1. Cele konkursu to:  

 poszerzanie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska, 

 promocja postaw proekologicznych 

 rozwijanie wyobraźni oraz zdolności plastycznych,  

 zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności.  

 
§ 3. Zasady konkursu 

1. Konkurs „Ja w świecie ekologii” polega na wykonaniu pracy plastycznej. Ma ona 
nawiązywać do hasła przewodniego konkursu i szeroko rozumianej ekologii.  

2. Prace (skany lub dobrej jakości zdjęcia prac) należy przesyłać do 28 grudnia 2020 r. na 
adres e-mail: edu@crl.org.pl lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu 
Centrum Rozwoju Lokalnego na Facebooku. Prace można również zamieszczać w 
komentarzach pod dedykowanym postem na profilu CRL na Facebooku. 

3. Pracę należy przygotować dowolną techniką (dozwolone są wyklejanki i kolaże) na 
arkuszu papieru formatu A-4, w orientacji poziomej.  

Prace wykonane w orientacji pionowej nie będą oceniane. Praca nie może być 
konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą.  
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4. W konkursie mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku. W przypadku dużej liczby 
zgłoszeń organizator może podjąć decyzję o podziale na kategorie wiekowe:  

I. dzieci w wieku od 3 do 9 lat,  

II. dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat,  

III. dorośli w wieku 18+.  
 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie: http://www.ekoporadnia.eu/mobilna-poradnia-
ekologiczna/konkurs/ 

6. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic lub 
opiekun prawny. 

7. Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie 
przedstawianą na innych konkursach. Dozwolona jest pomoc rodzica lub opiekuna 
prawnego przy tworzeniu pracy plastycznej przez uczestnika konkursu.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 grudnia 2020 r.  
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ekoporadnia.eu oraz na 
fanpage'u organizatora https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/ . 

 
 

§ 4. Komisja konkursowa 
1. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora konkursu. 
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

 
§ 5. Kryteria oceniania prac 

1. Przy ocenie prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:  

 wartości artystyczne,  

 zgodność z tematyką,  

 oryginalność,  

 estetyka pracy.  

 
§ 6. Nagrody 

1. Dla autorów 10 najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe w postaci pakietu 
kolorowanek edukacyjnych podejmujących tematykę ekologii, bezpieczeństwa czy 
zdrowego trybu życia. 

2. Każdy laureat konkursu otrzyma dyplom z podziękowaniem. 
 

§ 7. Prawa autorskie 
1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie 

prawa majątkowe do pracy w zakresie:  

http://www.ekoporadnia.eu/mobilna-poradnia-ekologiczna/konkurs/
http://www.ekoporadnia.eu/mobilna-poradnia-ekologiczna/konkurs/
https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/
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a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania 
egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość nakładu,  

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, 
najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu, 
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą 
elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie 
książkowym, kalendarzu wielo  lub jednoplanszowym, w publikacjach elektronicznych,  

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego 
Organizator jest upoważniony.  

2. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do 
dokonywania skrótów, obróbek graficznych.  

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 
opracowaniami utworu.  

4. Uczestnik konkursu nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części                        w 
jakimkolwiek innym wydawnictwie.  
 
 

 

§ 8. 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych 

przyczyn.  
 

§ 9. 

1. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
regulaminu. 

 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu plastycznego. 

 

 


