REGULAMIN

§1

1. Centrum Rozwiązań Systemowych z siedzibą przy ul. Jaracza 80b/10, 50-305 Wrocław
zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem organizuje konkurs artystyczny dla
dzieci.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009 r., nr 201, poz. 1540).

§2

Temat konkursu Zmalujmy coś razem. Partycypacja dzieci w tworzeniu projektów zagospodarowania
przestrzeni publicznej.

§3

1. Uczestnikiem konkursu może zostać dziecko w wieku 9-13 lat, którego rodzic lub opiekun prawny,
wychowawca przekaże wykonaną przez dziecko pracę Organizatorom konkursu. Prace muszą być wykonane wyłącznie indywidualnie przez dziecko. Uczestnik może nadsyłać dowolną ilość prac wykonanych
dowolną techniką plastyczną.
2. Praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora oraz jego wiekiem. Praca powinna zostać
opisana na odwrocie. Te same dane muszą znaleźć się na Oświadczeniu dołączonym do zgłaszanej pracy.
W Oświadczeniu tym opiekun podaje imię i nazwisko oraz wiek dziecka. Oświadczenie znajduje się na
końcu Regulaminu.
3. Przekazanie pracy dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego Organizatorowi jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu konkursu i wyrażeniem zgody na wzięcie przez dziecko udziału w konkursie
artystycznym i przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie imienia i nazwiska dziecka
na stronie internetowej Organizatora w celach związanych z Konkursem.
4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć dane kontaktowe (adres e-mail i telefon) rodzica/rodziców/opiekuna prawnego. Niniejszą informację należy umieścić w treści oświadczenia, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.

§4

1. Prace konkursowe i Oświadczenia należy przekazywać Organizatorowi listownie wysyłając na adres:
Centrum Rozwiązań Systemowych z siedzibą przy ul. Jaracza 80b/10, 50-305 Wrocław
2. Termin dostarczenia prac mija 15.01.2016 r., a decyduje data wpływu. Prace dostarczone
Organizatorowi po tym terminie nie będą oceniane.
3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 stycznia 2016 r.. Nazwisko zwycięscy zostanie
opublikowane na internetowych stronach projektu: graobudzet.crs.org.pl, FB facebook.com/graobudzet.
4. Organizator nie zwraca dostarczonych prac.
5. Prace nadesłane bez zgody opiekunów i/lub bez danych zgodnie z § 3 ust. 4 oraz te, których identyfikacja autora jest niemożliwa, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
6. Pytania dotyczace niniejszego Regulaminu prosimy kierować telefonicznie lub mailowo;
tel. +48 71 718 85 36, mail: graobudzet@crs.org.pl

§5

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie:
• Przedstawiciele Centrum Rozwiązań Systemowych: Anna Koch, Anna Tomik, Łukasz Jarząbek
• Przedstawiciel Związku Miast Polskich: Tomasz Potkański
2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji, który będzie
przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Prace oceniane będą zgodnie z kryteriami oryginalności, poczucia humoru, dobrej identyfikacji pracy
z tematem, czytelności.
4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników:
- główna wygrana
- trzy wyróżnienia
Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień w formie nagród rzeczowych
i dyplomów.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na internetowych stronach projektu: graobudzet.crs.org.pl,
FB facebook.com/graobudzet.
Podanie terminu i miejsca wręczenia nagród nastąpi wraz z ogłoszeniem wyników.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie i/lub telefonicznie.

§6
1. Z dniem dostarczenia Organizatorowi rysunków konkursowych, rodzic/rodzice/opiekunowie
prawni autorów rysunków przekażą prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w następującym zakresie:
- autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy na polach eksploatacji: wprowadzenie
do pamięci komputera, upublicznienie w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizatora), wystawa, powielanie dowolną techniką;
- własność przekazanych prac konkursowych;
2. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatora z nagrodzonej pracy.
3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

§7
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
2.Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana
wyłącznie na stronie internetowej Organizatora.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Zmalujmy coś razem. Partycypacja dzieci w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej.

OŚWIADCZENIE
Ja, ........................................................................... zamieszkały/a ..................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

(ulica nr domu i/lub mieszkania)

....................................................................................................................................,
(miejscowość, kod pocztowy)

oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na wzięcie udziału
........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie rysunkowym i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dn. 29.08.1997 r.) w celach związanych z konkursem. Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi rysunku konkursowego na Organizatora przechodzą bez wynagrodzenia:
1) autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy na polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci komputera
b) upublicznienie w sieci Internet
c) wystawa
d) powielanie dowolną techniką
2) własność nadesłanych rysunków konkursowych
				

.......................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna)

