Konkurs plastyczny pod tytułem „Energicznie działamy – energię oszczędzamy”
Regulamin konkursu
Energicznie działamy – energię oszczędzamy
§1
Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Poznania.
2. Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie
racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu
codziennym. Konkurs ma również wpływać na rozwój kreatywności uczestników oraz
popularyzację działań i technik artystycznych.
§2
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej: sposoby
oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.
2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub
pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).
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§3
Zasady udziału w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy plastycznej
spełniającej wymagania o których mowa w § 2 pkt. 2 wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem,
stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu. Każda praca plastyczna na
odwrocie musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem klasy
i nazwą szkoły.
Konkurs ma charakter zewnętrzny i jest skierowany wyłącznie do uczniów szkół
podstawowych z terenu miasta Poznania.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Uczestnicy konkursu zostają zgłoszeni bezpośrednio przez rodziców lub opiekunów
prawnych.
Konkurs odbywa się z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
dla uczniów klas 0 – 4,
dla uczniów klas 5 – 8.
Zgłoszenie pracy plastycznej oraz podpisanych zgłoszenia i oświadczenia, stanowiących
odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

§4
Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Pracę plastyczną wraz z podpisanymi zgłoszeniem oraz oświadczeniem, stanowiącymi
odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu należy doręczyć w kopertach z opisem:
Konkurs plastyczny Wydziału Gospodarki Komunalnej:
−
osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Miasta
Poznania przy ul. 3 Maja 46 do dnia 30 listopada 2020 r. do godziny 15.30

lub
−
korespondencyjnie na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań do dnia 30 listopada 2020 r.
2. Za datę doręczenia pracy oraz zgłoszenia i oświadczenia przyjmuje się datę ich wpływu pod
wskazany adres.
3. Prace nadesłane po obowiązującym terminie, w innym niż dopuszczonym formacie, nie
podpisane lub bez dołączonego podpisanego zgłoszenia i podpisanego oświadczenia,
stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu, nie będą brały udziału
w konkursie.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, w tym również nagrodzonych.
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§5
Komisja konkursowa oraz przyznanie nagród
Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą pracownicy
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.
Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
Kryteria oceny prac są następujące:
spójność pomysłu z tematem konkursu,
oryginalność pomysłu,
estetyka wykonania.
Komisja konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac w każdej kategorii wiekowej
laureata I, II i III miejsca oraz jedną osobę wyróżnioną.
Komisja konkursowa przyzna nagrody ufundowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Poznania:
−
I miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta
Poznania o wartości do 230 zł,
−
II miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta
Poznania o wartości do 190 zł,
−
III miejsce: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta
Poznania o wartości do 160 zł,
−
Wyróżnienie: pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta
Poznania o wartości do 100 zł.
Nagród przyznanych laureatom nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny.

§6
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
1. Wyniki konkursu zawierające imię i nazwisko, numer klasy oraz nazwę szkoły uczestnika
zostaną opublikowane w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Miasta –
www.poznan.pl/gk w zakładce „Doradztwo i edukacja energetyczna”. Dopuszcza się również
publikację wyników na stronie głównej Miasta poznan.pl.
2. Wszystkie nadesłane prace spełniające określone w niniejszym regulaminie kryteria zostaną
opublikowane w formie wirtualnej wystawy na stronie www.poznan.pl/gk w zakładce
„Doradztwo i edukacja”. Dopuszcza się również publikację wszystkich prac na stronie
głównej Miasta poznan.pl. Prezentowane prace zostaną opatrzone imieniem dziecka oraz
numerem klasy i nazwą szkoły.

3. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o przyznaniu nagród
przez członka komisji konkursowej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wręczenie nagród
laureatom, osobom wyróżnionym nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora
konkursu po uprzednim telefonicznym kontakcie z laureatem.
4. Osoby biorące udział we wręczaniu nagród zarówno po stronie Organizatora, jak i laureatów,
zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, posiadania rękawic ochronnych oraz do
przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych w związku z epidemią Covid-19.
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§7
Prawa autorskie
Przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika
gwarantuje, że przesłana praca konkursowa Uczestnika jest wynikiem indywidualnej
twórczości Uczestnika oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych,
wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności
wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Przejście praw autorskich na Organizatora do prac konkursowych następuje w chwili
zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu przez Komisję konkursową, które obejmuje
udzielenie Organizatorowi: zezwoleń w zakresie wykonywania praw zależnych oraz
zezwalania na korzystanie z utworów zależnych i upoważnień do wykonywania autorskich
praw osobistych do prac konkursowych na warunkach określonych w oświadczeniu
stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Przedstawiciele ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika,
upoważniają Organizatora, z prawem do udzielania dalszych upoważnień, do korzystania
z prac konkursowych w celu realizacji niniejszego konkursu, w zakresie terytorialnym oraz na
polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
Na warunkach określonych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu,
Przedstawiciele ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika powierzają
Organizatorowi wykonywanie osobistych praw majątkowych do prac konkursowych oraz
zobowiązują się do ich niewykonywania przez Uczestnika wobec Organizatora oraz osób,
którym udzielił on dalszych upoważnień.
Przedstawiciele ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika przenoszą
na Organizatora prawo własności oryginalnego egzemplarza, na którym praca konkursowa
została utrwalona.
§8
Postanowienie końcowe
W trakcie trwania konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w treści
Regulaminu oraz jego Załączniku w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia konkursu, a ich interpretacja
należy do Komisji konkursowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych, m.in., jak działania Poczty Polskiej oraz firm
świadczących usługi kurierskie.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku nadesłania zbyt
małej ilości prac.
Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

7. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 stanowiący Zgłoszenie udziału
w konkursie oraz Załącznik nr 2 – stanowiący Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika konkursu.
8. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są pod numerem telefonu:
Wydział Gospodarki Komunalnej UMP 61 878 43 18.

