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REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ Z BOBREM, WYDRĄ I WILKIEM”
Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”
i dofinansowany ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

I. CELE KONKURSU:

1.1. Zmiana negatywnego wizerunku następujących gatunków ssaków: wydra, bóbr i wilk
poprzez przedstawienie istotnej funkcji, jaką wszystkie te gatunki spełniają w środowisku.
1.2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie różnych
źródeł.
1.3. Rozwijanie kreatywności wśród dzieci.
1.4. Wyrabianie poczucia estetyki oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
1.5. Motywacja uczniów do poszerzania swojej wiedzy przyrodniczej oraz mobilizacja do
samodzielnej pracy, zwrócenie uwagi na aktualne problemy wilków, bobrów i wydry.

II. ORGANIZATOR KONKURSU:

2.1. Organizatorem ogólnopolskiego Konkursu „Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem” zwanego
dalej „Konkursem” jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie przy ul.
Czystej 17/4, 31-121 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez
sąd rejonowy w Krakowie pod numerem KRS:0000060308, NIP:676-10-21-929, zwana dalej
„Organizatorem”.
III. CZAS TRWANIA KONKURSU:

3.1. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2010 r. Zgłoszenia uczestników do Konkursu
będą przyjmowane w okresie do 30 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2011 r.

IV. UCZESTNICY KONKURSU:

4.1. W Konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Polski (prace grupowe) pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy szkoły
lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną, zwanym dalej Wychowawcą.
V. NAGRODY:

5.1. Nagrodami będzie 15 aparatów fotograficznych dla placówek(jeden aparat na placówkę),
jak również 15 zestawów publikacji o tematyce przyrodniczej (jeden zestaw przypada na
grupę uczniów) .

VI. ZASADY KONKURSU:

6.1. Jest to Konkurs, mający na celu promowanie lokalnych aktywności (np. happeningów,
lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, konkursów wiedzy,
pokazów prezentacji multimedialnych itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych
społeczności.
6.2. Kryterium oceny pracy będzie zgodność z tematem, pomysłowość.
6.3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
6.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac w wyznaczonym terminie
do 30 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora konkursu.
6.5. Prace nadesłane na Konkurs, muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i
nie publikowanymi.
6.6. Do pracy należy dołączyć wg. opisu: adres placówki, imię, nazwisko dzieci
uczestniczących w konkursie, nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon kontaktowy, email.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac.
6.8. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Fundacji.
6.9. Istnieje możliwość osobistego odbioru nadesłanych materiałów konkursowych w
siedzibie Organizatora, nie później niż 7 dni od terminu ogłoszenia wyników Konkursu i po
wcześniejszym zgłoszeniu chęci odbioru materiałów konkursowych.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

7.1. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 15 prac. Placówki nagrodzone zostaną
poinformowane listownie i mailowo o decyzji Jury.
7.2. W skład Jury wchodzą: koordynator projektu, Członkowie Zarządu Fundacji oraz
przyrodnik.
7.3. Decyzje Jury są ostateczne.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:
8.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2011 r. i zostanie opublikowane na

stronie internetowej Konkursu www.wspolistnienie.eco.pl najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r.

8.2. Ponadto, niezależnie od tego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia
Konkursu powiadomieni drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Organizatora o
przyznaniu im nagród.
8.3. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości dane adresowe placówki.
8.4. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową
lub na pisemny wniosek Zwycięzcy, mogą zostać odebrane w siedzibie Organizatora.
8.5. W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią, przed wydaniem Zwycięzcom nagrody, z
której wygraniem związany jest obowiązek podatkowy, Organizator, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, pobierze od Zwycięzców zryczałtowany podatek
dochodowy od nagród, w wysokości 10% ich wartości. Za pobranie i odprowadzenie
należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
8.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na przetwarzanie swoich danych do celów
konkursowych.
IX. PRAWA AUTORSKIE:

9.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesyłanych materiałów
konkursowych, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym
Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób
określony w Regulaminie.
9.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora
do korzystania (w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć
niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich
pól eksploatacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Krakowie przy ul.
Czystej 17/4 oraz na stronie internetowej Konkursu www.wspolistnienie.eco.pl
10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: edukacja@fwie.eco.pl lub na
numer telefonu 12 631 57 31.
10.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
10.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w
celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XI. ZMIANY W REGULAMINIE

11.1. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) lub
telefoniczną o zmianach w Regulaminie.
11.2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do rezygnacji z Konkursu, w przypadku
wystąpienia zmian w Regulaminie. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie w
ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji nt. zmian w Regulaminie, jest równoznaczny z
akceptacją nowego Regulaminu.

