REGULAMIN KONKURSU
§1
Organizatorem konkursu plastycznego „Chrońmy nasze morze”, zwanego dalej konkursem jest Urząd
Morski w Słupsku, zwany dalej Organizatorem.
§2
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swojego talentu oraz pozyskanie
materiału do uzupełnienia wystawy informacyjnej w Centrum Kołobrzegu.
§3
Temat konkursu: „Chrońmy nasze morze”.
§4
Interpretacja tematu dowolna i zależna od osób wykonujących pracę.
§5
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A,
76-200 Słupsk oraz na stronie internetowej www.umsl.gov.pl w zakładce Fundusze unijne. Osobą do
kontaktu jest pani Anna Gliniecka-Woś, Tel. 059 8481990 wew. 41.
§6
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 4-6 w przedszkolach na terenie miasta Kołobrzeg oraz
powiatu kołobrzeskiego.
§7
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie dwie prace w formacie A4 lub A3 wybranymi
przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie,
itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy,
adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
2. Prace oceniane będą w kategorii zbiorowej (praca zbiorowa to praca wykonana przez
dzieci z jednego przedszkola).
3. Oceniane będą walory artystyczne i estetyczne, ciekawa interpretacja proponowanej
tematyki, prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania pracy przez dziecko.
4. Przedszkola nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r., z późn. zm.).
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana
przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska.
§8
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem “Konkurs
plastyczny” w terminie do 30 września 2010r. na adres: Urząd Morski w Słupsku, ul.
Niemcewicza 15A, 76-200 Słupsk.
2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

§9
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze jedną pracę przyznając nagrodę
główną przedszkolu, które reprezentuje.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz
pisemnie. Informacja zostanie również zamieszczona na stronie Urzędu Morskiego w
Słupsku, www.umsl.gov.pl
7. Nagrodą w konkursie jest wyposażenie placu zabaw przy zwycięskim przedszkolu.
8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe i dyplomy
pamiątkowe.
9. Plac zabaw zostanie dostarczony w terminie do 3 miesięcy od zakończenia konkursu (po
ustaleniach z Dyrektorem zwycięskiego przedszkola-dotyczy wielkości powierzchni, na
której mają znajdować się urządzenia zabawowe).
10. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosowym
czasie.

