REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Wystarczy pomarzyć”

I. Organizator:
Centrum Edukacji Regionalnej
ul. Szarych Szeregów 14 B
76-200 Słupsk
II. Adresaci konkursu:
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież w II kategoriach wiekowych:

1. Uczniowie szkół podstawowych klas I-IV
2. Uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII
III. Cele i tematyka konkursu:
Tematyką konkursu jest wykonanie dzieła przestrzennego przedstawiającego dziecięce
marzenia, przy użyciu materiałów odpadowych takich jak np.: płyty CD, butelki, zakrętki,
sztućce plastikowe, kubki po produktach spożywczych, reklamówki, papier, folia, odzież, itp.
Celem konkursu jest:
1. Zwrócenie uwagi na problem recyklingu i upcyklingu, poprzez możliwość potraktowania

śmieci jako tworzywa artystycznego.
2. Kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska.
3. Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
4. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i
młodzieży.
5. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych z terenu miasta Słupska oraz

Powiatu Słupskiego.
2. Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z następującymi informacjami:
imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa wykonanego przedmiotu oraz krótki opis pracy.
3. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Format pracy – przestrzenny, wymiary nie powinny przekraczać 50x50cm.
6. Prace należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Regionalnej przy ulicy Szarych
Szeregów 14 B w Słupsku do dnia 19 maja 2021r. wraz z formularzami zgody na
przetwarzanie danych oraz klauzulą informacyjną, które stanowią załącznik do niniejszego
regulaminu.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem
wszelkich środków technicznych.
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone do konkursu zostały wykonane osobiście.
9. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac odrębnie w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2021 r.

11. Wyniki konkursu oraz fotografie prac laureatów zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Centrum Edukacji Regionalnej oraz na funpage CER na Facebooku. Wybrane prace
zostaną wyeksponowane w Galerii znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Słupsku.
12. Komisja konkursowa oceni prace uwzględniając m.in. pomysłowość, estetykę wykonania i wykorzystanie materiałów odpadowych.
13. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
V. Postanowienia końcowe:

1. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień zawartych
w niniejszym regulaminie.
2. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora:
www.cer.slupsk.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowany konkurs;

2) odstąpienia od organizowania konkursu z ważnych przyczyn po stronie Organizatora;
3) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych prac;
4) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. RODO informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Centrum Edukacji Regionalnej z siedzibą w 76- 200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 B.
Więcej informacji, gdzie i dlaczego są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe znajdą
Państwo na stronie BIP - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
(https://cerslupsk.bip.gov.pl) w zakładce: klauzula informacyjna.

