REGUL AM I N OGÓL NOPOL SK I EGO KONKURSU DL A DZI ECI PT. „ JEDZĄC
KARPIE - CHRONI SZ PRZYRODĘ”
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” .
2. Konkurs rozpoczyna się 19.01.2015 roku i będzie trwał do 15.03.2015 roku, gala
finałowa odbędzie się w maju 2015 roku.
3. Konkurs plastyczny jest organizowany w 4 kategoriach wiekowych : 4-5 lat, 6-7 lat,
8-9 lat oraz 10-12 lat (do 6. klasy włącznie, w tym również dzieci z rocznika 2002).
4. Konkurs teatralny organizowany jest w jednej kategorii wiekowej 4-12 lat.
5. Temat prac konkursowych brzmi: „ JEDZĄC KARPIE - CHRONISZ PRZYRODĘ” .
6. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: plastycznej oraz teatralnej.
7. Organizator przekaże uczestnikom szczegółowe wytyczne dotyczące treści prac na
www.pankarp.pl.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy wysłać na adres Centrum Dofinansowania Euroexpert,
ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń do dnia 15. marca 2015 roku.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną (indywidualną) wykonaną w dowolnej
technice lub scenką teatralną (grupową) maksymalnie 10 minutową, nagraną w
technice DVD. Temat pracy: „ JEDZĄC KARPIE CHRONISZ PRZYRODĘ” .
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną
techniką, które wcześniej nie brały udziału w żadnych konkursach, potwierdzonymi
podpisem nauczyciela i pieczątką szkoły lub placówki wychowawczo-pedagogicznej.
4. W kategorii plastycznej każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Szkoła
lub placówka pedagogiczna może przesłać maksymalnie 10 prac z jednego poziomu
nauczania.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Nauczyciel/wychowawca przekazując pracę oświadcza na specjalnym formularzu, że
jest to praca oryginalna konkretnego ucznia/uczniów (może być to oświadczenie
zbiorcze dotyczące listy prac).
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, wiek, adres, a także numer telefonu lub adres e-mail
nauczyciela/wychowawcy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z
uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane
do konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów organizacji konkursu
i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród autorów przekazanych prac, wyłoni
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność,
pomysłowość i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły
nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie www.pankarp.pl .
4. Nagrodą główną w konkursie są 4 rowery dla zwycięzców poszczególnych kategorii
wiekowych oraz zestaw nagłośnieniowy dla najlepszej grupy teatralnej. Dla
pozostałych laureatów i dla każdej szkoły - książka oraz dyplom.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Gali
Finałowej w maju 2015 roku oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie
internetowej www.pankarp.pl .
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich
polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pankarp.pl.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie konkursu.
7. W przypadku wątpliwości, pytań i wniosków - kontakt za pomocą poczty
elektronicznej:
a) zbigniew.szczepanski@pankarp.pl i
b) beata.wasik@centrumdofinansowania.pl

