Regulamin konkursu malarskiego
„OPOLE Z LOTU PTAKA I W UJĘCIU WODNYM” – BIORÓŻNORODNOŚĆ PTAKÓW, ZWIERZĄT
I ROŚLIN ŻYJĄCYCH NAD ODRĄ
organizowanego w ramach projektu pn. Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych pod
nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
1. Organizator konkursu:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą: 45-714 Opole,
ul. Licealna 3.
2. Motyw konkursu:
Gatunki roślin i zwierząt żyjących na wyspach Bolko i Pasiece oraz wzdłuż pasa Odry.
3. Cel konkursu:
- zwiększenie świadomości uczestników w zakresie ochrony bioróżnorodności ze szczególnym
uwzględnieniem wysp Pasieka i Bolko oraz pasa Odry,
- prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie malarstwa,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej.
4. Uczestnicy:
Dzieci i młodzież opolskich szkół podstawowych oraz liceów.
5. Rekrutacja:
Rekrutacja ogłoszona zostanie na stronie internetowej Organizatora www.lo1.opole.pl a zgłoszenia
dokonać można pocztą lub w siedzibie Organizatora przedkładając jednocześnie pracę do konkursu.
6. Warunki konkursu:
- format prac dowolny – minimalny A5, a maksymalny A3,
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej,
- prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika i nie mogą być wcześniej
zgłaszane w innych konkursach
- uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do pracy,
- prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać,
- każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę,
- prace zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu,
- prace niezgodne z regulaminem lub wysłane po terminie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu,

- prace nadesłane do konkursu muszą być opisane na odwrocie następującymi danymi: imię
i nazwisko autora, adres szkoły lub placówki autora oraz klasa, do której uczęszcza,
- w sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
UCZESTNICY przedkładając pracę do konkursu zobowiązani są do dołączenia formularza pn.
zgłoszenie do udziału, podpisanego własnoręcznie (uczestnicy pełnoletni) lub przez rodzica/
opiekuna prawnego (uczestnicy niepełnoletni), stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu
konkursu.
- z dniem zgłoszenia się przez Uczestnika do niniejszego konkursu, Uczestnik poprzez wypełnienie
karty zgłoszenia i przesłanie/dostarczenie jej Organizatorowi oświadcza, że udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji niewyłącznej do pracy zgłoszonej do
konkursu umożliwiającej Organizatorowi korzystanie ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, a w szczególności rozpowszechnianie pracy na potrzeby promocyjne, marketingowe
i sprawozdawcze projektu oraz Organizatora konkursu, w tym m.in.: plakaty, ulotki, kalendarze,
informatory, konferencje, wykłady, wystawy tematyczne, portale społecznościowe, strona
internetowa szkoły, media lokalne.
7. Termin składania prac malarskich:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć osobiście lub przesłać (decyduje
data wpływu do siedziby Organizatora) w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie, do dnia
21.05.2021r. na adres:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące, 45-714 Opole, Ul. Licealna 3
z dopiskiem „OPOLE Z LOTU PTAKA I W UJĘCIU WODNYM” – KONKURS MALARSKI
8. Ocena prac:
Organizator powoła komisję konkursową liczącą 3 osoby.
Komisja konkursowa dokona oceny prac malarskich, przyznając nagrody rzeczowe za pierwsze trzy
miejsca w każdej kategorii wiekowej, tj:
- dzieci młodsze klasy 1-3,
- starsze klasy 4-8,
- młodzież szkół średnich.
Protokół odbioru nagród rzeczowych stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

9. Ogłoszenie wyników:

Imiona i nazwiska laureatów, termin wręczenia nagród oraz miejsce wystawy pokonkursowej zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.lo1.opole.pl, do dnia 25.05.2021r.

10. Uwagi:
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania lub wprowadzenia zmian
w organizacji, w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia, jednak zobowiązany jest w takim
wypadku niezwłocznie o tym poinformować za pośrednictwem strony internetowej www.lo1.opole.pl
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika
zawartych w formularzu (pn. zgłoszenie do konkursu) oraz prawo do wykorzystania wizerunku
uczestnika utrwalonego na fotografiach sporządzonych podczas trwania konkursu, jak i podczas
rozdania nagród na potrzeby promocyjne oraz sprawozdawcze Organizatora. Klauzula dotycząca
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku przez
uczestników konkursu stanowi integralną część formularza (pn. zgłoszenie do konkursu).
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak wymagane do wzięcia udziału w konkursie.
- Zgłaszając się do udziału w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu,
rozumiał jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
- Informacje o konkursie można uzyskać w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Opolu, ul. Licealna 3: dzwoniąc lub pisząc: nr: tel. 77 474 29 44 wew. 888, e-mail:
sekretariat@lo1.opole.pl
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydować będzie Organizator podczas
trwania konkursu.
- Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej
Organizatora www.lo1.opole.pl
- Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

