Regulamin konkursu plastycznego
„OZE w oczach dziecka”
dla uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa
w ramach Kampanii edukacyjnej.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu plastycznego „OZE w oczach dziecka” dla uczniów
klas I – III szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa w ramach Kampanii
edukacyjnej zwanym dalej „Konkursem” jest Podkarpacka Agencja Energetyczna
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 51/213, 35 – 959 Rzeszów, zwana
dalej w skrócie PAE.
2. Współorganizatorem konkursu plastycznego „OZE w oczach dziecka” dla uczniów
klas I – III szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa w ramach Kampanii
edukacyjnej zwanym dalej „Konkursem” jest Województwo Podkarpackie.
3. Kampania edukacyjna finansowana jest ze środków Samorządu Województwa
Podkarpackiego.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
 edukacja uczniów szkół podstawowych w zakresie efektywnego wykorzystania
energii i jej oszczędzania oraz możliwości wykorzystania energii alternatywnej,
 wypracowanie proekologicznych postaw konsumenckich wśród dzieci klas I – III
szkół podstawowych, zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii,
a także:
 uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska i wszystkich jego elementów,
 rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów szkół podstawowych.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych
z terenu Miasta Rzeszowa w roku szkolnym 2016/2017.
2. Do konkursu jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe
w danej kategorii wiekowej ( łącznie 6 prac).

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej związanej
z głównych hasłem konkursu „OZE w oczach dziecka”.
4. Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w dowolnej technice plastycznej
w formacie A3.
5. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo do przygotowania jednej pracy konkursowej,
wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane
pod uwagę).
6. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
oraz zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie (Załącznik nr 2 do
Regulaminu).
7. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz drobne
upominki.
8. Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie pracy
konkursowej, publiczne prezentowanie.
9. Prace konkursowe wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć
w zaklejonej kopercie do siedziby Organizatora – Podkarpacka Agencja
Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 51/213,
35 – 959 Rzeszów), do dnia 9 grudnia 2016 roku, w przypadku dostarczenia prac
za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
§4
Sposób przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujący sposób:
1) I etap – zgłoszenia prac konkursowych do dnia 9 grudnia 2016 r.
2) II etap – finał konkursu – wręczenie nagród – 20 grudnia 2016 r.
2. Wszystkie wyróżnione prace plastyczne prezentowane będą w holu głównym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniach 21 – 30 grudnia
2016 r.
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej
do hasła konkursu: „OZE w oczach dziecka”.
4. Nagrody główne zostaną przyznane autorom najlepszych prac w trzech kategoriach:
a) I klasa;
b) II klasa;
c) III klasa.
5. Laureaci Konkursu zostaną wytypowani przez Komisję Konkursową.
§5
Komisja konkursowa
1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa
powołana przez Podkarpacką Agencję Energetyczną.
2. Obsługę techniczną Komisji Konkursowej zapewnia Podkarpacka Agencja
Energetyczna.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a) 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
b) 2 przedstawicieli Podkarpackiej Agencji Energetycznej.

§6
Ogłoszenie wyników
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji podsumowującej Kampanię
edukacyjną, która odbędzie się 20 grudnia 2016 r. w Sali audytoryjnej
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza
Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.
2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej
Organizatorów, po konferencji podsumowującej.
3. Uczestnicy konkursu plastycznego w ramach Kampanii edukacyjnej zostaną
poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu stosowym pismem.
§7
Nagrody
1. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody
rzeczowe.
2. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa i drobne
upominki.
3. Laureatom Konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie
szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na finał
konkursu.
2. Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać
w Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Szopena 51/213, 35 – 959 Rzeszów, lub telefonicznie pod nr telefonu
017 867 62 80/81. Informacja o konkursie zamieszczona jest również na stronie
internetowej PAE www.pae.org.pl zakładka Konkurs plastyczny „OZE w oczach
dziecka”.
3. Organizator, bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo do:
a) przerwania konkursu,
b) zmiany zasad konkursu,
c) unieważnieniu konkursu.
4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga
Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu plastycznego
„OZE w oczach dziecka”
dla uczniów klas I – III szkół podstawowych
z terenu Miasta Rzeszowa
w ramach Kampanii edukacyjnej.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA
SZKOŁA

KLASA
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA

………………………………………………………………….
( data, pieczęć Szkoły)

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu plastycznego
„OZE w oczach dziecka”
dla uczniów klas I – III szkół podstawowych
z terenu Miasta Rzeszowa
w ramach Kampanii edukacyjnej.

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA
w konkursie plastycznym „OZE w oczach dziecka”
dla uczniów klas I – III szkól podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa
w ramach Kampanii edukacyjnej.

Jako rodzić (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec

………………………………..…………………………………………………………………
( Imię i nazwisko dziecka)

Udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją
prawną opieką) w konkursie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej na konkurs pracy plastycznej
w dowolnym czasie i formie.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu, który rozumiem
i w pełni akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających
z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. poz. 926
z późn. zm.).

….……..……………………………………………………..
(Data, imię, nazwisko i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

