Regulamin konkursu
na plakat związany ze zdrowym stylem życia
§1
Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Parku Wodny Trzy Fale sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
2.
3.
4.
5.

(76-200) przy ul. Grunwaldzkiej 8A.
Celem konkursu jest wykonanie plakatu nawiązującego do działalności Parku Wodnego
Trzy Fale i propagowania zdrowego stylu życia.
Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 maja 2020 roku.
Projekty należy przesłać elektronicznie na e-maila – k.chalecka@trzyfale.slupsk.pl
(zdjęcie pracy, skan)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 8 czerwca 2020 roku.
§2
Założenia konkursu

1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół
2.
3.
4.
6.

7.

średnich.
Do projektu należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) zawierającą dane
osobowe autora oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów do udziału w konkursie
(załącznik nr 2).
Udział w konkursie jest bezpłatny. Oznacza to, iż autorom prac nie przysługuje żadne
wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie plakatu.
Na konkurs należy przekazywać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas
udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane.
Zasady przygotowania pracy:
a) wykonanie plakatu, która będzie nawiązywać do działalności Parku Wodnego Trzy
Fale i do propagowania zdrowego stylu życia,
b) każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jeden projekt ,
c) w konkursie będą brały udział tylko prace indywidualne,
d) akceptowalne jest dowolne wykonanie pracy plastycznej - dowolna technika.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich
nadesłanych plakatów związanych z konkursem tj.: w akcjach promocyjnych firmy,
publikacjach prasowych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach
promocyjnych, poligrafii.
§3
Zasady wyboru projektu plakatu

1. O wyłonieniu laureata konkursu zadecyduje specjalnie powołana Komisja składająca
się z przedstawicieli Parku Wodnego Trzy Fale.
2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.
3. Komisji przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy.

4. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę między innymi
sposób przedstawienia tematu, estetyką wykonanej pracy, zaskakujący pomysł,
oryginalność, inwencją twórczą, wrażenia artystyczne.
5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
6. Organizator nagrodzi trzy, najlepsze według Komisji prace:
- za zajęcie I miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 200,00 zł
- za zajęcie II miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 150,00 zł
- za zajęcie III miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 100,00 zł
7. Przystępując do konkursu jego uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie
całości autorskich praw majątkowych do swojej pracy na wszelkich polach eksploatacji
w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu — wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Przeniesienie autorskich praw
majątkowych następuje w chwili przekazania pracy do Organizatora.
§4
Postanowienia końcowe
1. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
2. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie
konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu.
3. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod nr telefonu
606462723 bądź e-mailowo – k.chalecka@trzyfale.slupsk.pl

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA

I.

Imię i nazwisko
....................................................................................................................................

II.

Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………….

III.

Email
……………………………………………………………………………………….

IV.
V.

Wiek:...........................................................................................................................
Nazwisko i imię opiekuna pracy (nauczyciela, instruktora) oraz tel. kontaktowego
(w przypadku dzieci)
……………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………....................................................
imię i nazwisko uczestnika
przez Park Wodny Trzy Fale na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „na maskotkę
Parku Wodnego Trzy Fale” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.).Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem
danych osobowych jest Park Wodny Trzy Fale, ul. Grunwaldzka 8A, 76-200 Słupsk.
Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą
przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o
wyrażone zgody.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku
wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika
konkursu w publikacji na stronie internetowej i funpage na Facebooku Parku Wodnego Trzy
Fale. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
* Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu
zgodnie z regulaminem konkursu.
* Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

