Regulamin
Konkursu Plastycznego „ZIELONA BATERIA 2013”
Art. 1. Organizator i czas trwania Konkursu.
1.1. Organizatorem Konkursu Plastycznego ZIELONA BATERIA 2013 zwanego dalej Konkursem jest Schneider
Electric Polska – ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa – zwany dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i XXVII Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.
1.3. Udział w Konkursie mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku 3 - 6 lat (Kategoria I), 7- 10 lat (Kategoria II) oraz 11 –
14 lat (Kategoria III)
1.4. Konkurs trwa od 10 maja do 22 czerwca 2013
1.5. Zgłoszenia do Konkursu trwają od 10 do 31 maja 2013
Art. 2. Prawa autorskie
2.1. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez Pracę zgłoszoną do
konkursu praw autorskich.
2.2. Zgłoszenie Parcy jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania do nich pełnych praw autorskich.
2.3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Prac oraz udostępniania ich innym podmiotom wyłącznie
w celach informacji o wynikach Konkursu, jego promocji i popularyzacji z podaniem nazwiska autora bez
konieczności uzyskania jego pisemnej zgody.
2.4 Do udziału w Konkursie ZIELONA BATERIA 2013 niezbędne jest wyrażenie przez uczestnika lub jego opiekuna
zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą
przechowywane i przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego
Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu
i badań ankietowych organizatora Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
2.6 Do każdej z Prac należy dołączyć podpisany przez rodziców/przedstawicieli ustawowych uczestnika formularz
dostępny na stronie internetowej […], zawierający:
a. zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy zgodnie z postanowienia Regulaminu.
c. zgodę na wykorzystanie wizerunku (jeżeli dotyczy danej Pracy)
d. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
e. akceptację postanowień Regulaminu.

Art. 3. Temat konkursu
3.1. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne, zwane dalej Pracami, wykonane dowolną techniką, w dowolnej
formie na temat: - ZIELONA BATERIA – Prace przedstawiające krajobraz, panoramę, scenę z życia miejskiego,
portret i nawiązujące tematyką do haseł: planeta Ziemia, energia, ekologia, zielona energia, energooszczędność,
pozytywne emocje, natura, życie ; odpowiadające na pytanie „Co ładuje Twoje baterie? Pokaż nam miejsce, które
wywołuje w Tobie pozytywne emocje!”
Art. 4. Zgłaszanie Prac.
4.1. Prace na Konkurs można zgłaszać pocztą lub osobiście w terminie od dnia 10 maja 2013 roku do dnia 31 maja
2013 roku włącznie. Należy wysyłać Prace na adres: Schneider Electric Polska, Adgar Business Centre, ul.Postępu
15, VII piętro, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”. Zgłoszenia osobiste będę przyjmowane w
recepcji Schneider Electric Polska, Adgar Business Centre, ul.Postępu 15, VII piętro, 02-676 Warszawa – pracę
należy umieścić w kopercie z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”.
W wiadomości poza zgłaszaną pracą należy podać dane osobowe autora Pracy: imię, nazwisko, wiek, adres,
numer telefonu. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
4.2. Zgłoszone Prace mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz wystawione podczas
przygotowywanej wystawy specjalnej.
4.3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 pracę.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Pracy z Konkursu, jeśli:
a) Praca będzie zawierała treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami w szczególności nawiązywała do
faszyzmu, rasizmu czy też będzie naruszały dobra i godność osób trzecich,
b) zajdzie uzasadnione podejrzenie co do autorstwa Pracy czy też naruszenia przez danego uczestnika Regulaminu,
lub niespełnienia przez niego warunków uczestnictwa w Konkursie.
Art. 5. Jury i wyłanianie zwycięskich Prac
5.1. Wyboru zwycięskich Prac dokonuje Jury przyznając I, II i III miejsce w każdej Kategorii.
5.2. Jury złożone z przynajmniej pięciu członków tworzą osoby wybrane przez Organizatora. W skład wchodzą
przedstawiciele Organizatora, w/w Fundacji oraz Liceum im. Tadeusza Czackiego.
5.3. Podczas obrad etapu centralnego Jury dokonuje oceny Prac, które zostały nadesłane. Decyzja o I, II i III miejscu
w ramach każdej Kategorii wiekowej zapada w czasie obrad. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu miejsca w
ramach danej Kategorii.
5.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 czerwca podczas Koncertu Charytatywnego Czacki 2nd Stage. Zwycięzcy
zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej telefonicznie.
5.5. W porozumieniu z Fundacją Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, Organizator może przyznać autorom zwycięskich
prac dodatkowe nagrody.
Art. 6. Postanowienia końcowe.
6.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6.2. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.

