Kielce, 10 listopada 2022 r.

REGULAMIN
KONKURSU TECHNICZNEGO
„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JEŻA”

Konkurs organizowany jest przez Straż Miejską w Kielcach, ul. Ogrodowa 3B, zwaną dalej Organizatorem.
I. CELE KONKURSU:
- kształtowanie postaw przyjaznych środowisku,
- rozwijanie myślenia przestrzennego,
- uwrażliwienie młodzieży na ochronę przyrody poprzez dokarmianie zwierząt, przywrócenie liczebności
populacji jeży i ptaków,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyobraźni, sprawności technicznych oraz zdolności
manualnych młodzieży.
II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas V kieleckich szkół podstawowych.
2. Prace Konkursowe powinny odnosić się do tematyki i tytułu Konkursu – „Międzynarodowy Dzień
Jeża”.
3. Prace konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie, a każdy uczestnik powinien
przedstawić 1 pracę konkursową.
4. Konkurs polega na przygotowaniu pracy techniką przestrzenną: domek dla jeża, karmnik dla ptaków,
budki lęgowe dla ptaków
5. Do każdej pracy konkursowej należy przykleić metryczkę zawierającą:
a. tytuł pracy
b. imię, nazwisko, numer telefonu, klasę autora
c. nazwę i adres placówki.
6. Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu, nie opatrzone metryczką - nie podlegają ocenie.
7. Prace powinny być złożone osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa
3B,
25-024 Kielce.
8. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 24 listopada 2022 r. do godz. 15:00.
9. Prace oddane po wskazanym terminie nie będą poddane ocenie.
10. Praca uczestnika konkursu musi być złożona z oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego,
wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów konkursu.
11. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
12. Przystąpienie do Konkursu wiąże się z zaakceptowaniem Regulaminu.
13. Wszystkie prace przesłane na rzecz konkursu przepadają na rzecz Organizatora.
14. Rozstrzygnięcie konkursu 01.12.2022 r.
III. OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Komendanta
Straży Miejskiej.
2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonując oceny prac i wyłaniając
laureatów konkursu.
3. Komisja dokona oceny prac w dniu 28.11.2022 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach,
ul. Ogrodowa 3B.
4. Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji,
który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów
prac nienagrodzonych.
6. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym przez Organizatora, o czym zostaną
poinformowani zainteresowani.
7. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody
na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
8. Fundatorem nagrody rzeczowej w konkursie jest Organizator.
9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
10. Najciekawsze prace plastyczne wraz z danymi autora zostaną opublikowane na stronie internetowej
Straży Miejskiej w Kielcach.
11. Kryteria konkursowe ustalone zostają w następujący sposób:
 zgodność z tematyką konkursową,
 wysoka jakość i trwałość wykonania,
 pomysłowość,
 stopień trudności wykonania.
12. Kwestie nieuregulowane w niniejszym konkursie rozstrzyga Organizator konkursu.
13. Konkurs adresowany jest do uczniów klasy V.
14. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie i sposobie wręczenia nagród telefonicznie
przez Organizatora.
IV. PRAWA AUTORSKIE:
1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej
prezentacji i publikacji – przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe)
będą umieszczone dane autora wraz z adresem placówki.
2. Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie
nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej Uczestnika, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz
terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu
– wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, w zakresie
rozpowszechniania – publiczne wystawienie, wyświetlanie.
3. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania
swoich prac w celach promocyjnych.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników w konkursu.
5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem praw
autorskich do pracy zgłoszonej do Konkursu, a przysługującym osobom trzecim, lub wszczęcia
przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Opiekun Prawnu Uczestnika Konkursu
zobowiązuje się iż przystąpi do sporu po stronie pozwanego oraz zwolni Organizatora z wszelkich
roszczeń, pokryje koszty procesowe i koszty załatwienia sprawy, a także pokryje koszty poniesione
prze Organizatora związane z obsługa prawną.
6. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas
niepublikowanymi, w tym na innych konkursach.
V. DANE OSOBOWE:
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ,,Międzynarodowy Dzień
Jeża”.
2. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3B. W przypadku
pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych Panem Tomaszem Olbratowskim, e-mail: iod@strazmiejska.kielce.pl.
Podstawa prawna, która pozwala administratorowi przetwarzać dane osobowe uczestnika Konkursu
jest art. 6 ust.1. lit. A RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Regulamin Konkursu dostępny jest w placówce szkolnej (u wychowawcy klasy/ pedagoga/ dyrekcji/
w świetlicy) oraz na stronie internetowej Organizatora.
2.Ogłoszenie wyników wraz z podsumowaniem z Konkursu nastąpi na stronie internetowej
Organizatora(www.strazmiejska.kielce.pl).
3.Nagrody nie odebrane podczas Finału Konkursu przepadają na rzecz Organizatora. W celu odebrania
nagrody osobiście prosimy wcześniej o informację telefoniczną (tel. 41-348-29-22, 41-348-29-20).
Po odbiór nagrody należy zgłosić się do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
Straż Miejska w Kielcach zaprasza do udziału w Konkursie.

