Regulamin konkursu plastycznego
„Mistrz OZE Recyklingu”

I.

Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1,
06-330 Chorzele, NIP 761-11-94-907 ( zwany dalej „Organizatorem”).
II. Cel Konkursu
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie modelu odnawialnych źródeł energii
np. kolektor słoneczny, turbina wiatrowa, koło wodne, itp. (dalej zwany „Praca konkursowa”)
wykorzystując w tym celu materiały pochodzące z recyklingu: butelki pet, puszki, papier, plastik
i inne. Celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych oraz podniesienie świadomości
ekologicznej wśród młodzieży dotyczącej tematyki Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
III. Uczestnicy Konkursu
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci oraz młodzież do 15 roku życia (dalej zwani:
„Uczestnikiem Konkursu”).
IV. Czas trwania Konkursu
Prace konkursowe można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w pokoju nr 19. Termin
składania prac trwa od 22 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste
wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Energii i Dni Chorzel organizowanych w dniach
3 – 4.08.2019 r.
V. Zasady udziału w Konkursie
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9.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Do pracy musi zostać dołączony formularz zgłoszeniowy oraz pisemna zgoda rodzica
lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.
Praca konkursowa powinna posiadać 1 autora i być wykonana samodzielnie.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę.
Prace powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem
istniejących projektów.
W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane autorom. Zostaną zarchiwizowane
przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach.
Zgłoszenie pracy obejmuje:
a) Pracę konkursową - model odnawialnych źródeł energii,
b) Podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający imię, nazwisko, wiek, adres
korespondencyjny, numer telefonu oraz e-mail (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
c) Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie (załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu),
d) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą
informacyjną (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
Wymagane dokumenty i pracę należy przynieść osobiście do Urzędu Miasta i Gminy
w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 19.

10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
11. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa
przyzna najlepszym pracom nagrody.
VI.
1.
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Nagrody
Laureaci otrzymują za miejsca I – III dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
Organizatora Konkursu.
Z uwagi na fakt, że konkurs jest związany z odnawialnymi źródłami energii, a wartość
pojedynczej nagrody nie przekroczy 500,00 zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.2018.0.1509),
nagrody zwolnione są z opodatkowania.
Warunkiem otrzymania nagrody będzie złożenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego podpisu
na protokole odbioru nagrody.

VII.
1.
2.
3.

Komisja Konkursowa
Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących tematu
Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
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Postanowienia końcowe

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku
do Organizatora, Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi ewentualne koszty poniesione z tego
tytułu.
Organizator dokona uroczystego wręczenia nagród podczas wydarzenia Dni Energii
i Dni Chorzel 4.08.2019 r. o godzinie 17:15.
Wszystkie potrzebne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie internetowej
www.chorzele.pl.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019.0.847).

