Projekt „Blisko Eko”

REGULAMIN KONKURSU ARTRECYKLINGOWEGO
„My nie ODPAD-amy”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się grupowy konkurs artrecyklingowy „My nie
ODPAD-amy”, realizowany w ramach projektu pt. „Blisko Eko” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Partnerstwa, os. Górali 4, 31-859 Kraków, www.ffp.org.pl,
tel. 507 414 302
3. Konkurs ma na celu:
- zwrócenie uwagi dzieci na tematykę segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania;
- propagowanie postaw proekologicznych;
- pobudzenie wrażliwości ekologicznej;
- wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii ;
- budowanie i pogłębianie wzajemnych relacji;
- nabywanie umiejętności pracy w zespole.
4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa a
Organizatorze konkursu.
5. Informacje o konkursie wraz z regulaminem będą dostępne na stronie www.ffp.org.pl oraz w siedzibie
Organizatora konkursu.
6. Konkurs trwa od 6 października 2014 r. do 31 października 2014 r.
7. Fundacja Fundusz Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmian terminu zawartego w pkt. 6.
2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
1. Konkurs skierowany jest do 8 krakowskich przedszkoli zgłoszonych i biorących udział w projekcie „Blisko
Eko” realizowanym przez Fundusz Partnerstwa.
2. Przedszkole zgłasza do Konkursu jedną pracę artrecyklingową grupowo wykonaną przez dzieci
i nauczycieli biorących udział w projekcie „Blisko Eko”.
3. Prace artrecyklingowe, muszą być opatrzone następującymi danymi:
a) tytuł pracy
b) imię i nazwisko opiekuna grupy, nazwa grupy (jeśli istnieje)
c) placówka, adres, telefon kontaktowy.
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4. Zadanie konkursowe polega na grupowym przygotowaniu przestrzennej pracy artrecyklingowej w
formacie nie mniejszym niż A2 wykonanej dowolną techniką z wykorzystaniem odpadów i materiałów z
recyklingu (np. tektura, makulatura, pudełka, butelki plastikowe, zakrętki, liście, itp.), obrazującej główny
temat Konkursu „My nie ODPADamy”.
3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Prace na Konkurs muszą być zrealizowane i udokumentowane w terminie od 6 października 2014 r. do 31
października 2014 roku.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie dokumentacji fotograficznej (co najmniej 5 zdjęć) wraz z
opisem pracy pocztą elektroniczną na adres fundusz@ffp.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 października 2014 roku (decyduje data wpływu pocztą elektroniczną do Funduszu Partnerstwa). Opis
pracy powinien zawierać informacje określone w pkt. 2.3 niniejszego regulaminu oraz 2-3 zdania nt.
sposobu ich wykonania.
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do dnia 7
listopada 2014 r..
2. Ocena jury poprzedzona będzie wizytą koordynatora projektu w każdej placówce.
3. Nadesłana dokumentacja prac będzie oceniana pod kątem:
a) wysokiego poruszenia tematu segregacji i recyklingu odpadów oraz ich ponownego wykorzystania
b) kreatywności i estetyki pracy;
c) innowacyjności pod względem podejścia do tematu;
d) zaangażowania dzieci.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.ffp.org.pl. Ponadto
placówki biorące udział w projekcie o wynikach konkursu zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub
telefonicznie.
5. Nagrodami w konkursie będą gry planszowe, edukacyjne i rozwojowe dostosowane do wieku
uczestników oraz komplet koszy przeznaczonych do segregacji odpadów. Nagrody będą do odebrania w
siedzibie Organizatora, tj. na os. Górali 4 w Krakowie.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
7. Fotografie prac laureatów konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora
www.ffp.org.pl
8. Nadesłanie przez przedszkole pracy na Konkurs oznacza, że wyraża zgodę na publikowanie przez Fundusz
Partnerstwa jego pracy na stronach internetowych, w materiałach, wydawnictwach informacyjnych i
promocyjnych.
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późniejszymi zmianami).
2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

