Fundusz Spójności

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„ŚRODOWISKO MARZEŃ”
§1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się
tematyką Unii Europejskiej,
2) skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w ich
otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej,
3) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych, przede wszystkim w
sektorze środowiska, oraz ich roli w procesie rozwoju kraju,
4) promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
5) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Środowiska, w imieniu którego
działa Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Ministerstwa Środowiska.
2. Adres Organizatora:
Ministerstwo Środowiska
Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. (22) 57 92 823, fax (22) 57 92 629
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:
Pani Aleksandra Soroczyńska, tel. (22) 57 92 689,
e-mail: aleksandra.soroczynska@mos.gov.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
§3
Założenia organizacyjne
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
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2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, wśród
uczniów tychże szkół, w dwóch kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas I – III
2) uczniowie klas IV – VI.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi., nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka,
pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297x420
mm).
7. Tematyka prac powinna obejmować:
1) pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów,
dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na ochronę środowiska,
2) przykłady zmian, które zaszły dzięki wykorzystaniu środków Unii
Europejskiej na ochronę środowiska.
Informacje na temat funduszy unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska
znajdują się na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl w dziale Fundusze UE
oraz stronie www.mos.gov.pl w zakładkach Fundusze UE oraz Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowiska.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach
organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich
pierwsze publiczne wykorzystanie.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez
Komisję Konkursową.
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12. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska www.mos.gov.pl oraz na stronie Centrum Informacji o Środowisku
www.ekoportal.gov.pl.
14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Konkurs jest złożony z dwóch etapów:
1) Etap I – szkolny:
Każda ze szkół może przesłać na Konkurs maksymalnie po trzy prace z
każdej grupy wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w
eliminacjach szkolnych.
2) Etap II – ogólnopolski:
Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs,
wyłaniając laureatów.
2. Prace, które wygrały w etapie szkolnym, po trzy w każdej kategorii wiekowej
(każda innego autorstwa), powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie, przy
czym każda z prac, z załączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym
załącznik do niniejszego Regulaminu, powinna zostać dodatkowo zamknięta w
indywidualnej, nieoznakowanej kopercie. Jedyny dozwolony napis na kopercie to
symbol grupy wiekowej.
3. W przypadku przesłania przez szkołę większej liczby prac niż zostało to
określone
w §4 ust. 2, wszystkie prace zostaną zwrócone do szkoły bez dopuszczenia ich
do Konkursu.
4. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na
koszt nadsyłającego) do dnia 6 czerwca 2008 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Ministerstwo Środowiska
Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Z dopiskiem „Środowisko marzeń”
5. Przed przedłożeniem prac plastycznych Komisji Konkursowej, Organizator
oznaczy je kodem autora oraz właściwą kategorią wiekową. Ten sam kod
zostanie umieszczony na dołączonym do pracy formularzu zgłoszeniowym.
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6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która
zostanie powołana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.
7. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz Centrum Informacji o Środowisku
www.ekoportal.gov.pl w zakładce Fundusze UE
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o
wynikach Konkursu w terminie do 10 września 2008 r.
3. Od września 2008 r. prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do
konkursu, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce wystawy
zostanie podane w terminie późniejszym na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska www.mos.gov.pl oraz Centrum Informacji o Środowisku
www.ekoportal.gov.pl
(w zakładce Fundusze UE).
§6
Nagrody główne i dodatkowe
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z dwóch kategorii
wiekowych:
I miejsce:
dla autora projektu – rower o wartości ok. 700 zł
dla szkoły – zestaw kina domowego razem z telewizorem LCD + zestaw
filmów edukacyjnych + pakiet multimedialny „Przyroda” na 10 stanowisk
o łącznej wartości ok. 7000 zł
II miejsce:
dla autora projektu – aparat cyfrowy o wartości ok. 500 zł
dla szkoły – rzutnik multimedialny + zestaw filmów edukacyjnych +
pakiet multimedialny „Przyroda” na 10 stanowisk o łącznej wartości
ok.5000 zł
III miejsce:
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dla autora projektu – hulajnoga o wartości ok. 400 zł
dla szkoły – Nowa Encyklopedia PWN – 8 tomów + zestaw filmów
edukacyjnych + pakiet multimedialny „Przyroda” na 10 stanowisk o
łącznej wartości ok. 3000 zł
2. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w § 6 ust. 1, dwanaście
wyróżnień (po sześć w każdej kategorii wiekowej). Osoby wyróżnione otrzymają
odtwarzacze mp3 o wartości ok. 300 zł każdy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w
przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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