„Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży 2019”
Regulamin Małopolskiego Konkursu Plastycznego

„ Bezpiecznie z wodą i przyrodą”
II EDYCJA KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ
I Uczestnicy: dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
II Honorowy patronat i wsparcie: MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY, MAŁOPOLSKIE WODNE
OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE, WŁADZE SAMORZĄDOWE WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO, INSTYTUCJE I FIRMY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.
III Patronat medialny: rozgłośnie radiowe, redakcje prasowe i inne media.
IV Cele konkursu:
1. Zapobieganie negatywnej demografii poprzez zmniejszenie ilości utonięć wśród dzieci
i młodzieży szkolnej województwa małopolskiego.
2. Budowanie świadomej odpowiedzialności za własne życie i dziecięco-młodzieńczych grup
rówieśniczych.
3. Aktywizowanie systemu szkolnego na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.
4. Uświadomienie i upowszechnienie faktu że spożywanie alkoholu podczas wypoczynku na
obszarach wodnych jest główna przyczyna wypadków oraz tragedii utonięć wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
5. Ukazanie roli środowiska wodnego w psychofizycznej regeneracji człowieka ery
informatycznej.
6 Kształtowanie nawyków ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczenia wód i środowiska
człowieka.
V Organizator: Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Współorganizator - UKS „OLIMPIJCZYK” Pałac Młodzieży w Tarnowie
VI Przedmiot i zadanie konkursu dla uczestników:
– przygotowanie projektu plakatu związanego z celami konkursu.
VII Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież szkolna uczęszczająca do szkół podstawowych lub
gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.
2. Ogólne zasady uczestnictwa:
- każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 autorską pracę (wcześniej nie publikowaną);
- praca musi być wykonana samodzielnie;
- praca powinna być wykonana na papierze formatu A4 lub A3, dowolną techniką, która nie
będzie techniką przestrzenną, ( np. wyklejanką);
- na odwrocie pracy konkursowej należy trwale przymocować ( przykleić, przyszyć) wypełnioną
kartę zgłoszeniową;
- prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi;
- udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi praw do publicznej prezentacji
zgłoszonych prac;
- pracę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adres:
Tarnowskie WOPR, 33-100 Tarnów Rynek, 17/1 w dniach:
Poniedziałek: 10:30-17:00
Środa: 10:30-17:00
Piątek: 10:30-17:00
.

VIII Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje prawa majątkowe do prac
plastycznych zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich przez organizatorów
w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
utrwalania (zapisu) na fotografii, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
publicznego odtwarzania, wyświetlania, a także udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie
swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z udziałem w konkursie
2. Uczestnicy (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby organizacji imprezy i późniejszej kampanii promocyjnej i akcji
profilaktycznych.
3. Wypełnić kartę zgłoszeniową ( zał. nr 1 regulaminu) i przymocować na odwrocie pracy
konkursowej
IX Termin konkursu: - Przedłużenie terminu Konkursu
– Konkurs trwa od 8 kwietnia do 10 czerwca 2019 r (decyduje data wpływu pracy)
X Nagrody:
1. Organizatorzy (jury) przewidują przyznanie I nagrody głównej (profesjonalny ponton +
kamizelki ratunkowe), II nagrody (rower górski) i III nagrody (sprzęt turystyczny - namiot,
śpiwór, plecak) oraz 30- u wyróżnień ( torba sportowo - podróżna, sprzęt sportowy, sprzęt
biwakowy, gadżety ).
2. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez
placówkę edukacyjną, do której uczęszczają, drogą mailową lub telefoniczną (informacja
przekazana za pomocą kontaktów podanych na karcie zgłoszeniowej).
3. Szczegóły dotyczące miejsca i sposobu wręczenia nagród będą uzgodnione z laureatami
4. Pierwsza nagrodzona praca i jej autor(ka) będą „twarzą” akcji Bezpiecznie z wodą i przyrodą”
XI Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenia do konkursu są bezpłatne.
2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci organizatorów i członków jury.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w treści Regulaminu.
XII Pytania i szczegółowe informacje:
– Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Grzegorz Mazur tel. 606 105 578, e-mail: gmpmtar@gmail.com
- www.wopr.tarnow.pl
Organizator:
Tarnowskie WOPR
Współorganizator:
UKS OLIMPIJCZYK Pałac Młodzieży w Tarnowie

