Zarządzenie Nr 78/2017
z dn. 05.06.2017 r.
Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu konkursu „Ekobajtel na grubie- Mój wymarzony plac zabaw w

zgodzie z przyrodą".

na podstawie:
art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
zarządzam co następuje:

§1
1. Wprowadzam Zarządzenie dotyczące Regulaminu konkursu „Ekobajtel na grubie – Mój
wymarzony plac zabaw w zgodzie z przyrodą”
2. Regulamin konkursu „Ekobajtel na grubie- Mój wymarzony plac zabaw w zgodzie z
przyrodą” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownik Działu Sprzedaży i Organizacji Imprez.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
Do zarządzenia z dnia 05.06.2017

Regulamin konkursu dla przedszkolaków "Mój wymarzony plac zabaw w zgodzie z
przyrodą".

I. Organizator konkursu:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
II. Przedmiot konkursu:
1. Wykonanie najciekawszego placu zabaw w zgodzie z przyrodą o którym marzą dzieci .
2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
konkursu.
3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków.
4. Zasięg konkursu obejmuje placówki oświatowe z województwa śląskiego.
III. Cel konkursu:
1. Propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej
wśród społeczności przedszkolnej.
2. Wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody.
3. Wykreowanie

pozytywnych

wzorów

kulturowych

w

zakresie

postaw

proekologicznych.
4. Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród dzieci.
5. Poznanie zasady skutecznej pracy zespołowej.
IV. Forma prac:
1.

Konkurs przeznaczony jest dla całej jednej grupy przedszkolnej.

2.

Wychowawca grupy może zgłosić jedną pracę zgodną z tematem konkursu.

3.

Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestników konkursu i nigdzie
wcześniej nie publikowana.

4.

Format pracy jest dowolny.

5.

Technika wykonania pracy jest dowolna.

6.

W przypadku wszystkich prac konkursowych każdy wychowawca grupy zobowiązany
jest do ich zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.

7.

Prace należy dostarczyć do Sztolni Królowa Luiza ul. Sienkiewicza 43, 41-800 Zabrze.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie:
•

Dostarczenie pracy na adres:
Sztolnia Królowa Luiza
ul. Sienkiewicza 43
41-800 Zabrze

•

Każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według
poniższego wzoru:
tytuł pracy
nazwa grupy
imię i nazwisko wychowawcy
nazwa, adres, telefon i e-mail szkoły
pieczątka szkoły i podpis dyrektora
Termin zgłaszania prac: do dnia 21 czerwca 2017r.

•

Do pracy należy poza załącznikiem dołączyć listę uczestników konkursu

VI. Prezentacja i ocena prac:
1. Oprócz opisanej pracy każdy uczeń musi dostarczyć oświadczenie stanowiące załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
2. Organizator Konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane
i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody,
w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego
Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Skład Komisji
będzie podany podczas ogłoszenia wyników.
4.Konkurs przewiduje miejsca od I do III.
5. Kryteria oceny: oryginalność, interpretacja tematu, funkcjonalność, innowacyjność,
estetyka, kreatywność, walory artystyczne.

VII. Publikowanie prac.
1.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jej nieodpłatne

wykorzystywanie.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu,

umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w działaniach
promocyjno-reklamowych oraz w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
6. W ramach konkursu przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce. Nagrody są
przeznaczone dla każdego uczestnika konkursu jak i dla wychowawcy grupy.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 4.08.2017r. podczas imprezy
plenerowej „Półmetek wakacji” na terenie Parku 12C w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza.
8.Informacja o wynikach Jury będzie dostępna na stronie sztolnialuiza.pl.
9.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
10. Informacja dla zwycięzców konkursu zostanie przekazana do przedszkola.
11. W przypadku nieobecności zwycięzców, nagroda będzie przygotowana do odebrania na
terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.
Koordynator: Beata Drynda-Pędziwiatr.
Pytania

prosimy

kierować

drogą

elektroniczną

pod

adres: bdrynda-

pedziwiatr@muzeumgornictwa.pl, z dopiskiem Konkurs "Mój wymarzony plac zabaw w
zgodzie z przyrodą".

Załącznik 1: Oświadczenie autora pracy
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, zapoznałem się z regulaminem konkursu i
akceptuję jego treść . Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora
konkursu, którym jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i mogą być wykorzystane do
organizowania wystaw i w ramach publikacji (w tym elektronicznych).
Data:......................................
Podpis autora: ............................
Konkurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowice.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji konkursu……………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie …………………………………….”, wyrażam zgodę na
umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, nazwę placówki
oświatowej………….. na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w
prasie lokalnej, mediach.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że administratorem
danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. z siedzibą w Zabrzu (41800),

ul. Jodłowa 59, dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją konkursu
„………….”
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, zostałem pouczony o prawie dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych.

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie
nadesłanej pracy:
„Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... * w konkursie
………………….organizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz na
wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności Muzeum.

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanego
przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz akceptuję jego warunki.
..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

