REGULAMIN
konkursu plastycznego na projekt
MASKOTKI OZE (Odnawialne Źródła Energii)
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy konkurs (zwany dalej „Konkursem”) skierowany jest do uczniów
szkół średnich z województwa podkarpackiego w tym średnich szkół
plastycznych.
2. Tematem konkursu jest opracowanie projektu maskotki OZE (Odnawialne Źródła
Energii) symbolizującej Odnawialne Źródła Energii i ideę OZE.
3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym
regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”).
4. Konkurs organizowany jest przez Województwo Podkarpackie w Rzeszowie,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (zwane dalej „Organizatorem”).
Organizator jest fundatorem nagród, o których mowa w § 5 niniejszego
Regulaminu.
5. Konkurs, na zlecenie Organizatora, obsługuje Stowarzyszenie „EKOSKOP”,
ul. Lubelska 28/4 lok.1, 35-233 Rzeszów (zwane dalej „Wykonawcą”).
6. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu i przesłaniu pracy plastycznej,
będącej projektem maskotki OZE. Szczegółowy opis zasad konkursu znajduje
się w § 3 Regulaminu.
§ 2 Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba,
która jest uczniem szkoły średniej (w tym szkoły plastycznej) zlokalizowanej
na terenie województwa podkarpackiego. Nie jest istotne miejsce zamieszkania
uczestnika. Osoby które nie ukończyły 18-roku życia mogą wziąć udział
w Konkursie za zgodą prawnych opiekunów, wyrażonej w formie pisemnej
na druku stanowiącym załącznik do Regulaminu.

§ 3 Założenia, zasady i przebieg konkursu
1. Celem Konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych poprzez wyrażanie
swoich przemyśleń i odczuć, podniesienie świadomości ekologicznej
wśród młodzieży dotyczącej tematyki Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz
promocja idei OZE.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać samodzielnie projekt
maskotki OZE:
1) w formie kolorowego ręcznego rysunku maskotki w skali 1:1
z ewentualnym opisem materiałów z których ma być wykonana maskotka
OZE
2) lub w formie maskotki wykonanej z materiałów plastycznych w formie
przestrzennej w skali 1:1 lub
3) w formie grafiki komputerowej maskotki w skali 1:1 z ewentualnym opisem
materiałów z których ma być wykonana maskotka OZE
4) lub w innej formie umożliwiającej późniejsze wykonanie formy
przemysłowej i wyprodukowanie maskotki OZE.
Wykonana w oparciu o projekt maskotka ma wywoływać pozytywne emocje
i skojarzenia, być miękka i „przytulna”, symbolicznie odwoływać się do idei
Odnawialnych Źródeł Energii oraz promować nowoczesne, przyszłościowe
i proekologiczne Odnawialne Źródła Energii. Źródłami energii odnawialnej są między
innymi: wiatr, promieniowanie słoneczne, energia wody, geotermia, energia
pochodząca z biomasy.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi (autorskimi),
nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
4. Jeden Uczestnik może zgłosić na Konkurs tylko jedną pracę. Nie dopuszcza
się składania prac zbiorowych, których autorem jest więcej niż jedna osoba.
5. Projekt wykonany w skali 1:1 ma opisywać maskotkę która nie przekroczy
rozmiarów 25 cm długości, 12 cm szerokości i 10 cm wysokości, nadającą
się po złożeniu do spakowania w pudełko kartonowe o wymiarach
20 cm x 10 cm x 10 cm.
6. Oczekuje się, że opracowany projekt będzie oryginalny, niepowtarzalny,
przemyślany tak, by w jego oparciu dało się łatwo przygotować „matryce
techniczne i wzorniki” do masowej produkcji maskotek OZE (np. wykrojów
krawieckich w szwalni).
7. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony i podpisany formularz
zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane załączniki (oświadczenia).
8. Praca powinna być opisana wg następującego wzoru: imię i nazwisko
oraz wiek autora, jego adres e-mailowy i telefon kontaktowy, nazwa i adres
szkoły.
9. Prace konkursowe wraz z załączonymi formularzami i oświadczeniami,
o których mowa w § 3 ust. 7 należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie
Strona 2 z 5

do 10 grudnia 2019 r. do godziny 16.00 na adres Wykonawcy:
Stowarzyszenie „EKOSKOP” Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej,
ul. Lubelska 28/4 lok. 1, 35-233 Rzeszów. Decyduje data wpływu do siedziby
Stowarzyszenia.
10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegać ocenie.

§ 4 Kryteria i sposób wyboru laureatów
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Spośród nadesłanych, regulaminowych prac Komisja Konkursowa wybierze
laureatów: jednego zwycięzcę oraz jedną pracę wyróżnioną.
3. W ocenie wykonania prac Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące
kryteria oceny:
a) zgodność z tematem,
b) oryginalność i atrakcyjność maskotki,
c) walory artystyczne, edukacyjne i promocyjne,
d) jakość wykonania projektu,
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów po stronie Wykonawcy: koordynator
Mirosław Ruszała – tel. 668 356 773, po stronie Organizatora: inspektor
Agnieszka Leniart – tel. (17) 747 63 37.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi
do 13 grudnia 2019 roku w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4.
7. Na uroczystość ogłoszenia wyników zaproszeni są wszyscy uczestnicy konkursu,
a laureaci i osoby wyróżnione poinformowane zostaną o wynikach
telefonicznie.
8. Przesłane prace nie będą zwracane.
9. Lista wybranych w Konkursie prac będzie opublikowana na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie: www.podkarpackie.pl w zakładce
środowisko.
§ 5 Nagrody, zasady odbioru
1. W Konkursie laureatom Konkursu Organizator przyzna rzeczową nagrodę
główną wartości 2 000 zł brutto oraz nagrodę rzeczową dla autora
wyróżnionego o wartości 700 zł. Laureaci konkursu pokryją samodzielnie
ewentualne należne podatki od w/w nagród.
2. Przekazanie nagród nastąpi 13 grudnia 2019 r. podczas spotkania
organizowanego w siedzibie Organizatora. Laureaci o spotkaniu zostaną
powiadomieni telefonicznie.
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§ 6 Autorskie prawa majątkowe
1. Wykonawca zastrzega, że przechodzi na niego własność nagrodzonych
prac oraz nabywa on do nich autorskie prawa majątkowe.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę
oświadcza, iż jest jedynym autorem pracy, oraz że praca nie narusza
praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych
praw autorskich. Zgłaszający pracę jest odpowiedzialny wobec Organizatora
i Wykonawcy za wszelkie wady prawne pracy i za ewentualne roszczenia
osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.
Zgłaszający pracę zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których
będą dochodziły osoby trzecie w stosunku do Organizatora i Wykonawcy,
zwalniając Organizatora i Wykonawcę od wszelkich zobowiązań jakie
powstaną z tego tytułu.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza, że zgłaszający, którego praca
zostanie nagrodzona oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Wykonawcę
i Organizatora własność egzemplarza zgłoszonej pracy oraz przenosi
nieodpłatnie na Wykonawcę i Organizatora autorskie prawa majątkowe
do pracy, która została nagrodzona na wszystkich polach eksploatacji
w tym m.in.: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie
do pamięci komputera, Internetu i innych systemów komputerowych,
wykorzystanie do opracowania matrycy produkcyjnej i przemysłowej produkcji
maskotki, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie poprzez publiczne
wyświetlanie, udostępnianie, prezentowanie w mediach, wykorzystywanie
do promocji oraz wykonywanie zależnych praw autorskich.
4. Przeniesienie własności egzemplarza pracy oraz autorskich praw
majątkowych, o których mowa w ust. 3, następuje z dniem przyznania przez
Organizatora nagrody.
§ 7 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników podanych przez uczestników
jest Organizator i Wykonawca. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane
przez podmiot o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz Województwo Podkarpackie
w celu realizacji Konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i dla celów korzystania
z autorskich praw majątkowych. Podanie przez uczestnika konkursu
danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak
ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie i otrzymania jednej z nagród.
Uczestnik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
i żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia kierując żądania do Organizatora
i Wykonawcy.
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§ 8 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane pisemnie
na adres: Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, 35-233 Rzeszów,
w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika
konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z
rzeczowym uzasadnieniem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia
ich otrzymania przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne,
uszkodzone lub opóźnione zgłoszenie do konkursu powstałe bez winy
Wykonawcy.
3. Koszty przygotowania i złożenia pracy konkursowej oraz przejazdu do miejsca
odebrania nagrody ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie
prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie,
aż do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie
internetowej: www.podkarpackie.pl w zakładce środowisko. Regulamin
wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na w/w stronie.
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