REGULAMIN KONKURSU
„Woda oczami wyobraźni”
organizowanego przez
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
Zespół ds. Realizacji Projektu
ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry

Cele Konkursu:
 zwiększenie wiedzy na temat realizowanego przez Gminę Projektu pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko,
 wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych Tarnowskich Gór.

§1
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie
Góry - Zespół ds. Realizacji Projektu, ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry, zwany dalej
Organizatorem.
§2
Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 4 września, a kończy się 30 września 2015 r.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z Tarnowskich Gór.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału zstępni członków Komisji konkursowej.
3. Uczestnicy przygotowują prace w następujących kategoriach:
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- klasy I-III przygotowują prace plastyczne na temat „Jak wygląda woda”. Technika
malowania/rysowania prac jest dowolna.
- klasy IV-VI – przygotowują krótką formę komiksową na temat „Obieg wody w przyrodzie”.
Technika wykonania prac jest dowolna.
- konkurs fotograficzny w kategorii wiekowej mix – dla wszystkich uczniów szkoły
podstawowej – własnoręcznie wykonane zdjęcie „Woda w Twoim otoczeniu”.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
Regulaminu.
6. Uczestnicy Konkursu mają prawo zgłaszać tylko i wyłącznie prace i fotografie wykonane
samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie prac i
zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną
odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie prac i

fotografii,

a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
7. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej:
www.tarnowskiegory.pl, http://www.kanalizacja.tarnowskiegory.pl/
8. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej:
www.tarnowskiegory.pl, http://www.kanalizacja.tarnowskiegory.pl/
§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,
na adres:
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
z dopiskiem na kopercie: Konkurs JRP - „Woda oczami wyobraźni”
w terminie do 30 września br.
2.

Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej
pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy oraz kategorię konkursową, adres
i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace nadesłane po terminie nie będą
oceniane (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do kancelarii Urzędu
Miejskiego).

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
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4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
§5
Zasady przyznawania nagród
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięskie prace w trzech kategoriach
konkursowych:
 klasy I-III
 klasy IV-VI
 kategoria wiekowa mix
2. W skład Komisji wejdą:
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
przedstawiciele współorganizatora Konkursu - Grupy PRC Sp. z o.o.
3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 9 prac (3 w każdej
kategorii wiekowej) przyznając nagrody zwycięzcom.
4. Organizator przewiduje dla zwycięzców za zajęcie I, II i III miejsca następujące nagrody:
 Klasy I-III
I miejsce – Hulajnoga
II miejsce - Słuchawki
III miejsce – Zestaw małego malarza
 Klasy IV-VI
I miejsce – Power bank
II miejsce – Głośnik bezprzewodowy
III miejsce – Butelka Eco Bubble
 Kategoria wiekowa mix
I miejsce - Bon upominkowy na kwotę 100 zł (Empik)
II miejsce - Selfie stick z samowyzwalaczem
III miejsce – Statyw do aparatu
5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu do 19
października, a także w Dzienniku Zachodnim w dodatku Tarnogórskim. Placówki, z których
pochodzić będą prace nagrodzonych uczestników zostaną poinformowane o wynikach
Konkursu mailowo i telefonicznie.
7. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora,
a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane telefonicznie.
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§6
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.tarnowskiegory.pl oraz
http://www.kanalizacja.tarnowskiegory.pl/ .
W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z udziałem w konkursie prosimy o kontakt
z Karoliną Dziwak (+48 660 430 573, karolina.dziwak@prc.pl lub Patrycją Sopalską (+48 664 979
338, patrycja.sopalska@prc.pl).
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