REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRACE ZWIĄZANE Z KAMPANIĄ
ROWEROWY MAJ 2017
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Ogłoszony zostaje konkurs plastyczny pt.: „Rowerowy Maj moimi oczami”, zwany dalej
„Konkursem”.
Konkurs jest przeprowadzany przez Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez
Zarząd Dróg Miejskich, zwany dalej „Organizatorem”.
Informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na oficjalnych stronach Zarządu Dróg
Miejskich w Warszawie.
§ 2.
Cel i zasady Konkursu
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Celem Konkursu jest propagowanie kultury i sztuki wśród uczniów szkół podstawowych
z terenu m.st. Warszawy poprzez wyłonienie dziesięciu najciekawszych prac plastycznych
przygotowanych przez uczniów tych szkół, które zostaną nagrodzone i pokazane
na wystawie podczas Pikniku Rowerowego organizowanego przez Organizatora w dniu
10.06.2017 r.
Konkurs ma promować komunikację rowerową w Warszawie, zachęcać dzieci i ich rodziców
do korzystania z innych środków transportu niż samochód.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół biorących udział w Rowerowym
Maju 2017. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach:
a)
Uczniowie klas 0 – III,
b)
uczniowie klas IV - VI.
W ramach poszczególnych etapów Konkurs będzie przebiegał w następujących terminach:
a)
19.04.2017 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu,
b)
31.05.2017 r. – termin nadsyłania prac konkursowych,
c)
04.06.2017 r. – ogłoszenie zwycięskich prac,
d)
10.06.2017 r. – wręczenie nagród laureatom.
§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
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Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół na terytorium m.st. Warszawy,
biorących udział w Rowerowym Maju 2017.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin pracowników Zarządu Dróg
Miejskich, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na
formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie
udziału w konkursie, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu
Konkursu.
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Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z nieodpłatnym
przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych i zależnych do prac złożonych
w Konkursie. Zakres przeniesienia i upoważnienia uregulowany jest w stosownym
oświadczeniu znajdującym się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu,
w szczególności w następujących przypadkach:
a)
naruszenia postanowień Regulaminu,
b)
niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu lub wykonania pracy przez rodzica albo
opiekuna),
c)
zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
d)
podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.
§ 4.
Zasady i przebieg Konkursu

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
2. Szkolni koordynatorzy Rowerowego Maja 2017 lub rodzice zobowiązani są przekazać prace do
Zarządu Dróg Miejskich, na adres ul. Chmielna 120, pokój 312, 00-801 Warszawa do dnia
31.05.2017 roku.
3. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na:
a) wypełnieniu formularza zgłoszeniowego z danymi Uczestnika, którego wzór został
określony w załączniku do niniejszego regulaminu,
b) podpisaniu pracy imieniem i nazwiskiem autora oraz wskazanie kategorii wiekowej
(która klasa), na odwrocie pracy.
4. Nadesłane na Konkurs prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z komunikacją
rowerową, Warszawą, aktywnością fizyczną. Prace mogą także przedstawiać hulajnogi, rolki
i inne sposoby aktywnego docierania do szkoły. Mogą pokazywać marzenia, oczekiwania i wizje
związane z tematem.
5. Prace powinny być wykonane ręcznie, na papierze, dowolną techniką
6. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub osobistych praw
autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku.
7. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom.
8. W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa,
w której skład wejdzie pięciu przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich.
9. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
a) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym oraz zakwalifikowanie prac do
udziału w Konkursie,
b) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i wybór prac finalistów.
10. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
a) zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu,
b) pomysłowość i oryginalność,
c) estetyka wykonania pracy.
11. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni 10 prac finałowych, w tym:
a) W kategorii wiekowej 0-III klasa:

- miejsca: pierwsze, drugie, trzecie
- dwa wyróżnienia
b) W kategorii wiekowej IV-VI klasa:
- miejsca: pierwsze, drugie, trzecie
- dwa wyróżnienia
12. Lista laureatów Konkursu podana będzie do wiadomości publicznej na oficjalnych stronach
Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i Rowerowego Maja 2017.
§ 5.
Nagrody
1. Nagrody zostaną wręczona podczas pikniku kończącego miejskie kampanie rowerowe,
10.06.2017 r. przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
2. Nagrody stanowią:
a) Za pierwsze miejsce w obu kategoriach wiekowych: hulajnoga i pakiet gadżetów
b) Za drugie miejsce w obu kategoriach wiekowych: kask i pakiet gadżetów
c) Za trzecie miejsce w obu kategoriach wiekowych: kask
d) Za wyróżnienia w obu kategoriach wiekowych: pakiet gadżetów
§ 6.
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Rowerowy
Maj moimi oczami” i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji warunków Konkursu
przed czasem jego zakończenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od
Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ
na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Konkursu. Zmieniony Regulamin
będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie Zarządu Dróg Miejskich
w Warszawie.
5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
6. Kontakt z organizatorami możliwy jest pod adresem e-mail: rowerowymaj@zdm.waw.pl

