Skarżysko Kamienna dn 15.01.2021

Regulamin konkursu dla dzieci pn;
„Eco – Monster, czyli jaki Eco- potworek w Tobie siedzi?,,
Program Edukacyjny w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020
§.1
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest;
- zachęcenie dzieci do aktywności w ramach programu edukacyjnego, o nie marnowaniu
żywności, oraz zwrócenie uwagi, że marnowana żywność ma negatywny skutek na nasze
codzienne życie, oraz zły wpływ na funkcjonowanie naszej planety.

§.2
Założenia organizacyjne
1.Organizatorem konkursu jest, ŚZW PKPS w Kielcach, z siedzibą w Skarżysko- Kamienna, ul.
Jodłowa 47.
2.Fundatorem nagród w powyższym konkursie w postaci; piłek do gier terenowych,
gadżetów sportowych, gier planszowych, książek, maskotek, paczek ze słodyczami, jest; ŚZW
PKPS w Kielcach.
3.Konkurs prowadzony jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 15
stycznia 2021 do 30 maja 2021 . Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie
internetowej; www.swietokrzyskie.pkps.org.pl, dystrybuowane w formie ulotek,
umieszczone na tablicach informacyjnych, we wszystkich punktach dystrybucji żywności, w
magazynach głównych, oraz jednostkach OPS, współpracujących w ramach Podprogramu
2020.
4.Konkurs jest otwarty dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i
szkolnym, korzystających z POPŻ w ramach Podprogramu 2020, nie korzystających z takich
samych działań z innych programów pomocowych finansowanych ze środków Unii
Europejskiej .
5.Przedmiotem konkursu indywidualnego są prace plastyczne, wykonane różnymi
technikami, dotyczące wizerunku eco-potworka ( dzieci młodsze), oraz krótkiej historii w

formie opowiadania literackiego o działanich eco –potworka, jako bohatera pozytywnego,
który ratuje naszą planetę przed górą marnowanej żywności (jedna strona-dzieci starsze).
6.Powyższy ECO- konkurs pn; ,,Eco-Monster, czyli jaki Eco -potworek w Tobie siedzi, stanowi
część programu edukacyjnego ,, Zostań moim przyjacielem-czyli wybrane Eco- friendli(
przyjazne) produkty spożywcze, które nie niszczą naszej planety i są super zdrowe,,
zaplanowanego w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020.
7. Prace konkursowe powinny być podpisane ( imię i nazwisko dziecka, rodziców lub innych
opiekunów prawnych , telefon kontaktowy) i przesłane na adres e-mail;pkps.kielce@wp.pl
w wyznaczonym terminie. Prace po terminie nie będą oceniane.
8.Każda z rodzin zakwalifikowanych do pomocy POPŻ w Podprogramie 2020, może przesłać
tylko jedną pracę. Jeśli w rodzinie, jest więcej niż jedno dziecko, praca może być wspólna.
Do zgłoszonej pracy należy załączyć;
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dzieci i ich
rodziców lub innych opiekunów prawnych, na potrzeby konkursu, podpisane przez rodziców
lub opiekunów prawnych. Brak podpisanego oświadczenia jest równoznaczny z brakiem
zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych, co uniemożliwi wzięcie udziału w
konkursie.
10.Organizator zastrzega sobie prawo przekazania prac osobom trzecim, oraz do ich
częściowej lub całościowej publikacji na stronie internetowej, po wyłonieniu zwycięzców.
11. Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych , zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochrony danych osobowych ( RODO ) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (
Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ) . Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, prosimy o przesłanie w emailu klauzuli zgody o treści :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( imienia, nazwiska, wizerunku,
danych kontaktowych ) przez, Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Kielcach, w Podprogramie POPŻ z 2014-2020.
/podpis uczestnika konkursu /
§.3
Ocena prac
1. W konkursie, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń; prac plastycznych/opowiadań
literackich, wyłonionych zostanie przez Jury, 15 najciekawszych prac, które zostaną
nagrodzone nagrodami.
2.Ocenie podlegać będą :
- oryginalność wykonanej pracy

-zgodność z tematyką konkursu
-jakość i estetyka
Prace będą poddane ocenie Jury , którego skład zostanie ustalony przez Organizatora .
Obrady Jury odbędą się w określonej przez Organizatora dacie ,nie później niż do 30 czerwca
2021. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.

§.4
Termin nadsyłania prac i wręczenie nagród
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia konkursu;
-informacja o konkursie od 15/01/2021-do 30/05/2021
- nadsyłanie prac od, 30/02/2021- do 30/05/2021
- ogłoszenie listy nagrodzonych, 30/06/2021
-wręczenie 15 nagród głównych, dla zwycięzców konkursu; 07/2021
2.Prace plastyczne na konkurs, należy wysłać pocztą na adres siedziby; ŚZW PKPS 26-110
Skarżysko Kamienna, ul.Jodłowa 47 lub drogą meilową na adres; pkps.kielce@wp.pl
3.Prace na konkurs w formie opowiadania literackiego ( krótka historia), drogą meilową na
adres; pkps.kielce@wp.pl
§.5
Postanowienia końcowe
1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
2.Przesłanie zgłoszenia/pracy, jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
3.Decyzje nie objęte regulaminem, podejmuje Organizator.
4.Regulamin konkursu, dostępny jest w siedzibie ŚZW PKPS w Skarżysku-Kamiennej,
ul.Jodłowa 47, na stronie internetowej; www.swietokrzyskie.pkps.org.pl, w punktach
dystrybucji żywności, OPS-ach, wysyłany drogą elektroniczną na adres e-mail,
zainteresowanym osobom, beneficjentom POPŻ.

