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„Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet V Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie Środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

ZATWIERDZAM:

REGULAMIN
KONKURSU
NA WYKONANIE RZEŹBY/MASKOTKI Z ODPADÓW
P.T.:
„WESOŁE ŚMIECI”
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§1.
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu są wykonane, przez grupę uczniów szkół podstawowych, w całości z
materiałów wtórnych rzeźby/maskotki.
§2.
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Środowiska.
2. Adres Organizatora:
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. (022) 57-92-545, fax (022) 57-92-473
3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Anna Kierońska.
§3.
Założenia organizacyjne
1. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Uczestnicy Konkursu będą informowani o ww. współfinansowaniu.
2. Celem Konkursu jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych oraz ich opiekunom, jak
bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs trwa od 9 listopada 2009 r. do 15 lutego 2010 r.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. W Konkursie mogą wziąć udział:
1) 4-6 osobowe grupy uczniów,
2) szkoły podstawowe zgłaszające, co najmniej jedną grupę uczniów,
zwane dalej „uczestnikami Konkursu”.
7. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę
rodziców bądź opiekunów na udział w Konkursie oraz na przeniesienie na Skarb Państwa
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- Ministerstwo Środowiska autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w § 8 ust. 2
sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu.
8. Prace na Konkurs mogą zgłaszać grupy uczniów samodzielnie lub za pośrednictwem szkoły
podstawowej. Jedna grupa może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Jedna szkoła
podstawowa może zgłosić do konkursu kilka grup uczniów.
9. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
§4.
Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac
1. Rzeźba powinna być wykonana w całości z materiałów wtórnych (użycie innych materiałów
dopuszczalne jest jedynie w celu spojenia lub łączenia jej elementów). Rzeźba nie może być
niższa niż 50 cm. Rzeźbę należy opatrzyć tytułem i krótkim (ok. 250 znaków) opisem.
2. Zgłoszenie rzeźby na konkurs powinno nastąpić na formularzu, którego wzór określa
załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć fotografie przedstawiające wykonaną rzeźbę z każdej stron
oraz ewentualnie zdjęcia poszczególnych jej części (istotnych detali), opis rzeźby oraz płytę
CD-ROM z tymi zdjęciami.
3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie ich na adres pocztowy Organizatora.
4. W Konkursie będą rozpatrywane prace zgłoszone w terminie do dnia 15 lutego 2010 r.
(decyduje data stempla pocztowego).
§5.
Ocena prac konkursowych
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Ministerstwo
Środowiska.
2.

Konkurs

zostanie

rozstrzygnięty

na

zasadzie

anonimowości.

Członkom

Komisji

Konkursowej zostaną zaprezentowane prace bez określania ich autorów, oznaczone jedynie
numerami. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji
Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów
zwycięskiej pracy.
3. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany
przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
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4. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród (I lub II lub III miejsca)
w przypadku niewystarczającego poziomu nadesłanych prac.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 12 kwietnia
2010 r.
7.

Organizator

poinformuje

laureatów

w

możliwie

najszybszym

terminie

po

jego

rozstrzygnięciu o miejscu i terminie wręczenia nagród.
§6.
Warunki ogólne
1. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje prace do Konkursu, jednoznacznie wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.)).
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace spełniają warunek, o którym mowa w § 2
ust. 9.
3. Koszty przygotowania oraz wysyłki pracy konkursowej, o której mowa w § 3., ponoszą
osoby zgłaszające prace do Konkursu.
4. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż
praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę, jako
wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zrekompensuje Skarbowi Państwa - Ministerstwu
Środowiska koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Skarb Państwa - Ministerstwo Środowiska od wszelkich
zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
6. W przypadku uczestnictwa w Konkursie szkół, które działają w formie przedsiębiorstw
państwowych, spółdzielni i spółek, zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654, z późn. zm.),
zwolnienie ww. szkół z podatku dochodowego dotyczy tylko wówczas, gdy otrzymane nagrody
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zostaną wykorzystane w statutowej działalności oświatowej. W przypadku wykorzystania
przez te szkoły nagród w innych celach niż statutowa działalność oświatowa, szkoły te będą
zobowiązane zapłacić podatek dochodowy.
7. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego od otrzymanych nagród
przyznanych uczniom, zryczałtowany podatek dochodowy opłaci Ministerstwo Środowiska.
§7.
Nagrody
1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
2. Nagrody będą przyznawane każdemu uczniowi, będącemu członkiem grupy, która została
laureatem Konkursu.
3. W przypadku, gdy laureatem nagrody Konkursu zostanie grupa uczniów zgłoszona przez
szkołę podstawową, szkole tej przysługuje również nagroda rzeczowa.
4. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I MIEJSCE
GRUPY
UCZNIÓW

o wartości:
ok. 8 000 zł
(np. cyfrowy
aparat
fotograficz,
iPhone,
lornetka,
kompas
kartograficzn
y itp.
-w
zależności
od
liczebności
zespołu)

II MIEJSCE
GRUPY

SZKOŁA

UCZNIÓW

o wartości:
ok. 8 000 zł
(sprzęt
multimedialny,
itp.)

o wartości:
ok. 5 000 zł
(np. aparat
fotograficzny
lub
odtwarzacz
mp3,
–w
zależności od
liczebności
zespołu)

III MIEJSCE

SZKOŁA

GRUPY UCZNIÓW

SZKOŁA

o wartości:
ok. 5 000 zł
(np. rzutnik,
laptop, aparat
fotograficzny,
itp.)

o wartości:
ok. 2 000 zł
(książki, gry lub
filmy
przyrodnicze, itp. w zależności od
liczebności
zespołu)

o wartości:
ok. 2 000 zł
(np. aparat
fotograficzny,
mikroskop, lupa,
kamera, globus
nieba itp.)

§8.
Prawo własności i prawo wykorzystania prac
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych
modyfikacji zgłoszonej przez niego pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w celu jej
skutecznego wykorzystania.
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2. Uczestnik Konkursu przenosi na Skarb Państwa - Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie
- w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa
majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania rzeźby/maskotki- wytwarzanie ich egzemplarzy
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami rzeźby/maskotki - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) publiczne udostępnianie rzeźby/maskotki w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do:
1) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej
przez niego pracy,
2) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem
zgłoszonej przez niego pracy.
4. Zgłoszona praca staje się własnością Skarbu Państwa – Ministerstwa Środowiska.
5. Postanowienia ust. 1 - 4 dotyczą każdej z prac, za wyjątkiem prac zdyskwalifikowanych
zgodnie z § 3 ust. 7 oraz § 4 ust. 4.
§9.
Postanowienia końcowe
1. Prace, o których mowa w § 3, będą udostępniane nieodpłatnie instytucjom zaangażowanym
we wdrażanie osi środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.
2. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na portalach
internetowych

www.mos.gov.pl

oraz

www.ekoportal.gov.pl,

w

mediach

informujących

o Konkursie, w specjalnych informatorach poświęconych Konkursowi i promocji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz mogą zostać zaprezentowane na specjalnej
wystawie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu
w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie
internetowej: www.mos.gov.pl oraz www.ekoportal.gov.pl

