Konkurs plastyczny
„Maluję z energią”
Cel konkursu:
Celem konkursu plastycznego jest promocja wydarzenia „Poznański Dzień Energii”
organizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz
poszerzenie świadomości energetycznej dzieci i młodzieży. Konkurs ma również wpływać na
rozwój kreatywności uczestników oraz popularyzację działań i technik plastycznych.

Regulamin konkursu
„Maluję z energią”
§ 1. Postanowienie Ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania.
2. Konkurs ma charakter zewnętrzny i jest skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół z
terenu Poznania.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie techniką rysunku lub malarstwa pracy
plastycznej promującej „Poznański Dzień Energii” w trzech kategoriach:
- „Kolorowa energia” – dla przedszkolaków i uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych
- „Kalendarz z energią” – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych
- „Plakat - Miasto z energią” – dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
4. Zgłoszenie pracy plastycznej na konkurs jest jednoczesne z akceptacją jego regulaminu.
5. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców czuwać będzie
powołana komisja konkursowa.
§ 2. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każde dziecko uczestniczące w konkursie może zgłosić jedną pracę plastyczną.
4. Praca plastyczna powinna być wykonana na kartce formatu A3 lub A2 techniką rysunku
kredką lub malarstwa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji oraz publikacji nadesłanych
prac plastycznych ( na nośnikach informacji takich jak ulotki, plakaty, strony internetowe).
6. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich.
7. Uczestnik konkursu, który dostarczy pracę plastyczną oświadcza, że posiada pełnię praw
autorskich i przenosi ją na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego wykorzystania.
8. Prace plastyczne muszą być podpisane na odwrocie.
Podpis powinien zawierać: imię i nazwisko autora pracy, numer klasy, nazwę i numer
jednostki oświatowej, do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy.
9. Do pracy powinna zostać dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszenia pracy na
konkurs, która jest dostępna na stronie internetowej organizatora www. poznan.pl w zakładce
„Energia w mieście”.

10. Uczestnicy konkursu powinni zostać zgłoszeni za pośrednictwem szkoły.
11. Nadesłana praca plastyczna nie może być wcześniej publikowana.
§ 3. Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Pracę należy przesłać na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania
przy ulicy 3 Maja 46, 61-841 w Poznaniu lub dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału
(sekretariat, pokój 213, piętro 2).
2. Termin nadsyłania prac upływa 30.06.2017r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 1.09.2017r.
4. Praca nadesłana po obowiązującym terminie lub nie podpisana nie będzie brała udziału
w konkursie.
5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
§ 4. Komisja konkursowa oraz przyznanie nagród

1.Wyłonieniem zwycięzców zajmie się komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą
pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu.
2. Komisja wybierze spośród nadesłanych prac zwycięzcę I, II oraz III miejsca w każdej
kategorii z uwzględnieniem wieku uczestników tj. przedszkolacy, uczniowie klas 1-3 szkół
podstawowych, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
3. Prace, która zdobędą I miejsce zostaną wykorzystane do promocji „Poznańskiego Dnia
Energii” w roku 2018 oraz rozpowszechnione wśród wszystkich uczestników wydarzenia.
4. Planowane jest zorganizowanie wystawy stworzonej z wybranych prac w holu Urzędu Miasta
na Placu Kolegiackim.
5. Wręczenie upominków dla laureatów oraz osób wyróżnionych nastąpi w terminie
uzgodnionym przez organizatorów konkursu – w trakcie wydarzenia „Poznański Dzień Energii”
w dniu 9 września 2017 roku..
6. Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta - www.poznan.pl w
zakładce „Energia w mieście”.
8. Kryteria oceny zostają ustalone w następujący sposób:
a) oryginalność pomysłu
b) spójność pomysłu z tematem akcji.
§ 5. Postanowienie końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
2. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
Małgorzata Kolendowicz stanowisko ds. energii tel. 878 41 77
Jagoda Gołek stanowisko ds. gospodarki energetycznej tel. 878 43 18
Zbigniew Nadlewski stanowisko ds. gospodarki energetycznej tel. 878 40 86

