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Regulamin Konkursu „12 Twarzy Natury” 
 

Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie „EKOSKOP”, 35-103 Rzeszów,  

ul. Strzelnicza 15/9,  

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności 

Podkarpacia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014. 

Celem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczestników na różnorodność i piękno 

środowisk przyrodniczych Podkarpacia, w różnych porach roku.  

Oczekiwanym tematem pracy jest podkarpacki pejzaż w wybranej porze roku.  

 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie techniką kolażu (z franc.  „collage”) 

tematycznej pracy plastycznej o formacie „poziome A-3” (ze względów na 
wykorzystanie prac do wykonania kalendarza wymagana szerokość pracy to 
420 mm, a wymagana wysokość to 297 mm). W przypadku niezastosowania 
się do tego kryterium praca zostanie zdyskwalifikowana! 

 
2. Prace laureatów mają zostać wykorzystane do przygotowania specjalnej 

edycji ekologicznego, 13 kartowego kalendarza ściennego. Oczekuje się, że 

każda praca będzie dedykowana do konkretnej pory roku tj. zima, wiosna, lato 

lub jesień.  

3. Do wykonania prac mogą posłużyć jedynie elementy materiału ze środowiska 

naturalnego: np. piasek, gleba, fragmenty kory, liście, łodygi, korzenie, kwiaty, 

nasiona, owoce, mech, puch itp. Prace dyskwalifikuje stwierdzenie użycia 

typowych materiałów plastycznych jak farby, kredki, flamastry, folia, papier 

kolorowy, itp., 

4. Tworzywo (materiały) pracy powinny być trwale przymocowane do podkładu 
(gruby papier, karton, tektura pozyskana ze starego pudła)  za pomocą 
dowolnego kleju. Ze względu na plan oprawy wybranych prac w szklane 
antyramy, wysokość twardych wystających elementów (kamyki, drewno, itp.) 
nie może przekroczyć 0,5 cm nad powierzchnię podkładu. 

 
 

5. Każdej pracy musi towarzyszyć wypełniona karta zgłoszenia  (zał. 1 
Regulaminu) oraz w przypadku autorów niepełnoletnich wypełnione 
oświadczenie opiekuna prawnego (zał. 2 Regulaminu).  
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6. Przesyłając prace należy zadbać o właściwe ich zapakowanie tak, aby 

zabezpieczyć je przed zniszczeniem w czasie transportu. 
 

7. Konkurs organizowany jest w jednej kategorii wiekowej „uczniów szkół  

z terenu Podkarpacia”. 

8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. 

 

9. Jeden autor może zgłosić do konkursu nie więcej jak 4 prace, po jednej 

dedykowanej dla każdej pory roku. 

 

10. Nie dopuszcza się składania prac zbiorowych, których autorem jest więcej niż 

jedna osoba.  

11. Organizator powoła Jury Konkursowe w skład, którego wejdą plastycy  

i przyrodnicy. Zadaniem Jury będzie ocena prac oraz przygotowanie listy 

laureatów i wyróżnionych. 

12. Zgłoszone prace, celem oceny, w każdej kategorii, zostaną podzielone na 4 

zbiory (wg deklaracji autora jaką porę roku ilustruje praca). 

13. Jury, osobno dla każdej pory roku, wybierze trzy prace najbardziej 

odzwierciedlające „charakter, atmosferę i klimat” danej pory roku.  

14. W ocenie prac Jury będzie stosować kryteria:  

a) zgodność z tematem,  

b) walory artystyczne, 

c) jakość wykonania. 

15. Decyzje Jury są ostateczne.  

16. Nagrody przyznaje Zarząd Stowarzyszenia „EKOSKOP” na podstawie 

protokołu Jury Konkursowego.  

17. Zgłoszone do konkursu prace mają zostać dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 17 października 2015 roku do Podkarpackiego Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie ul Lubelska 28/4 35-233 Rzeszów.   

18. Laureaci konkursu i autorzy wyróżnieni zostaną telefonicznie zawiadomi  
o wynikach konkursu i zaproszeni do udziału w Gali Liderów Edukacji 
Ekologicznej, planowanej na grudzień 2015 roku. 
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19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  

w dowolnej formie. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne  

z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora.  

20. Dwanaście najlepszych prac zostanie umieszczonych  w 13-kartowym 

kalendarzu formatu B-2 na rok 2016 "12 Twarzy Natury". Kalendarz zostanie 

wydrukowany na papierze ekologicznym w nakładzie 500 sztuk, a 

elektroniczna kopia kalendarza zostanie umieszczona w Internecie.  

21. Laureaci konkursu otrzymają nagrody o łącznej puli 2400 zł oraz po dwa 

pamiątkowe egzemplarze kalendarza. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają 

pamiątkowy egzemplarz kalendarza. Organizator zabiega o to, by pula nagród 

została zwiększona. 

22.  Prace laureatów i autorów wyróżnianych przechodzą na własność 

organizatora, pozostałe prace - w przypadku ich nie odebrania w ciągu 10 dni 

od ogłoszenia wyników - zostaną skompostowane.  

23. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.alarmdlabio.pl oraz 

www.ekoskop.rzeszow.pl , tel. do koordynatora konkursu 668356773  

 

 

Proponuje się, by uczestnicy konkursu wchodząc na stronę www.alarmdlabio zaznaczyli w zakładce 

„Konkurs 12 Twarzy Natury”, dla jakiej pory roku planują wykonanie pracy. Statystyka ta pozwoli  

uczestnikom konkursu, przy podejmowaniu decyzji o planowanym  temacie pracy, wybierać tę porę roku 

która cieszą się najmniejszą popularnością twórców, co zwiększy ich szanse na sukces, …bo jeśli nikt nie 

zgłosi pracy dedykowanej zimie, to osoba wykonująca pracę „zimową” ma duże szanse, by wygrać tę 

kategorię. 

http://www.alarmdlabio.pl/
http://www.ekoskop.rzeszow.pl/
http://www.alarmdlabio/
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                                                                                         Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu  

Formularz Zgłoszeniowy Konkurs „12 Twarzy Natury” 

Dane Uczestnika: 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………….. 

Wiek:…………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

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

Adres e-mailowy ………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Opiekuna prawnego*: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

* Wypełnia się wyłącznie przy Uczestnikach niepełnoletnich. Należy podać dane rodzica lub innego 
opiekuna prawnego Uczestnika konkursu. 
 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią oraz akceptuję Regulamin Konkursu  

„12 Twarzy Natury”  organizowanego przez Stowarzyszanie „EKOSKOP”  w ramach 
projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach związanych z konkursem 

oraz do celów związanych z późniejszym wykorzystaniem mojej pracy przez 

Organizatora w związku z przekazanymi autorskimi prawami majątkowymi do pracy. 

3. Oświadczam, że przysługuje mi pełnia praw autorskich do zgłoszonej w konkursie pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  

4. Oświadczam, że dzieło stanowi moją wyłączną własność i nie jest obciążone prawami 
osób trzecich.  

5. Oświadczam, działając w imieniu własnym, że udzielam Organizatorowi nieograniczonej 
w czasie licencji do korzystania z zgłoszonej do konkursu pracy na następujących polach 
eksploatacji: 

a) prawo do nieodpłatnego obrotu w kraju i za granicą, 
b) prawo do utrwalania wszystkimi technikami, 
c) prawo do nieodpłatnego, dowolnymi technikami rozpowszechniania publicznego, 
d) prawo do wykorzystania w publikacji kalendarza oraz na stronach internetowych i 

społecznościowych mediach organizatora. 
 

………………………………………… 

Data i czytelny podpis Uczestnika 
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                                                                                         Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu  

 
 
Wypełnia Rodzic/Opiekun prawny dziecka 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

Ja, ……………………............................................................................ zamieszkały/a  
              (imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)  
…………………………………………………………………………………………………… 
             (ulica nr domu i/lub mieszkania) 
 
.......................................................,   

    (miejscowość, kod pocztowy) 
 
Oświadczam, że jestem Rodzicem/Opiekunem prawnym………………………………,  

    (imię i nazwisko dziecka) 
zapoznałem/am się z treścią oraz akceptuję Regulamin Konkursu „12 Twarzy Natury”, 

wyrażam zgodę na wzięcie udziału dziecka w w/w konkursie i przetwarzanie danych 

osobowych moich oraz dziecka (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 

29.08.1997 r.) w celach związanych z konkursem oraz do celów związanych z późniejszym 

wykorzystaniem pracy przez Organizatora w związku z przekazanymi autorskimi prawami 

majątkowymi do pracy konkursowej. 

Oświadczam w imieniu dziecka, że posiada ono pełnię praw autorskich do zgłoszonej    

w konkursie pracy. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie nieodpłatnie na Organizatora własności 

pracy mojego dziecka oraz autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy, na 

następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 

wprowadzanie do pamięci komputera, Internetu i innych systemów komputerowych, 

wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlanie, 

udostępnianie, przetwarzanie w mediach, publikacje w tym w kalendarzu, wykorzystywanie 

do promocji i wykorzystanie zależnych praw autorskich.  

Oświadczenie dotyczy wszystkich prac dziecka zgłoszonych do konkursu „12 Twarzy 

Natury”. 

 
 
 

.............................................................. 
                                                              (Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 
 

 

 

 


