REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POD TYTUŁEM „POKOLORUJ ZDROWIE”
Konkurs związany jest z działaniami Fundacji Marwit Smak Zdrowia.
Celem konkursu jest zainteresowanie lokalnego środowiska realizowanymi projektami oraz
autorskimi programami Fundacji Marwit Smak Zdrowia. Chęć popularyzacji zdrowego stylu życia oraz
promocja aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych z gminy Zławieś Wielka.
ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez uczniów i uczennice – w oparciu o wyznaczone
kryteria – plakatu z hasłem prezentującym zalety zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
1. ORGANIZATORZY

1.

Organizatorem konkursu plastycznego pod nazwą "Pokoloruj Zdrowie" jest firma Marwit
Sp. z o.o. z siedzibą w Zławieś Wielka 29a, 87-134 Zławieś Wielka oraz Fundacja Marwit
Smak Zdrowia z siedzibą w Zławieś Wielka 29a, 87-134 Zławieś Wielka.

2. CELE KONKURSU

1. Promocja zdrowego stylu życia oraz popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży.
2. Zachęcenie do uczestnictwa w programach edukacyjnych związanych z promocją zdrowia

3. ADRESACI KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych mieszczących się w gminie Zławieś
Wielka.
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2. Jest to konkurs zespołowy. Prace przyjmowane są w imieniu konkretnej szkoły – nie
indywidualnie [przez uczniów].

4. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa jest oddanie pracy zgodnej z tematem; wykonanej za pomocą
dowolnej techniki plastycznej.
2. Każda praca musi zostać dokładnie opisana [szkoła, adres, telefon kontaktowy, emial].
3. Prace konkursowe w określonym terminie należy przekazać do siedziby Fundacji Marwit
Smak Zdrowia, tj. Zławieś Wielka 29a, 87-134 Zławieś Wielka osobiście lub pocztą.
4. Każda placówka może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
5. Dyrektor Szkoły może upoważnić wybrane przez siebie osoby (np. nauczycieli, trójki
klasowe), do reprezentowania Szkoły w Konkursie.

5. TERMINY

1. Konkurs trwa od 6.02.2017 do 28.02.2017.
2. Termin oddania prac upływa 24.02.2017.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.02.2017.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w marcu br.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów. O ewentualnych zmianach
terminów Organizatorzy poinformują na stronie internetowej: www.fundacjamarwit.pl.

6. OCENA PRAC I NAGRODY

1. Wszystkie prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatorów.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu. Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej
publikacji.
4. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na jej
nieodpłatną publikację.
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5. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem
prac.
6. Fundacja Marwit Smak Zdrowia wraz z firmą Marwit Sp z o.o. za najlepszą prace przyzna
jedną pierwszą nagrodę główną.
7. Każda z uczestniczących w Konkursie placówek edukacyjnych otrzyma upominek
dodatkowy od Organizatora.
8. Ocenie będą podlegać m.in.: odniesienie się do tematu, innowacyjny pomysł, wyraz
artystyczny.
9. Nagrodzona praca zostanie wydana w formie plakatu promującego Fundację Marwit
Smak Zdrowia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub modyfikacji w zwycięskim
projekcie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji o zmianie liczby nagród.

7. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom
konkursu oraz jego Partnerom przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej
i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach
internetowych Organizatorów Konkursu lub Partnerów Konkursu, w telewizji, wykonanie
reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy
w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych
publikacjach związanych z działalnością Organizatorów lub Partnerów Konkursu.
2.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba
przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki
utrwalono na filmach wraz z ewentualną ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do
wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie
1 powyżej.

3. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że
zespołowi

przesyłającemu

zgłoszenie

konkursowe

lub

poszczególnym

osobom

wchodzącym w jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy
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8. POSTAWNOWENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
2. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. Od decyzji
Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
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