REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE
organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci
z Zespołem Downa ISKIERKA w Szczecinie przy wsparciu finansowym
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach umowy z Gminą Miasto Szczecin.
Konkurs nawiązuje do treści książki Elizy Piotrowskiej pt. „ Żółte kółka”
i jest częścią kampanii pn. PODAJ ŻÓŁTE KÓŁKO

TEMAT: „DALSZE LOSY INNEJ”
CELE:
1. Wzbudzenie w dzieciach pozytywnych refleksji na temat odmienności dzieci
z zespołem Downa,
2. Uwrażliwienie dzieci na problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. Rozwijanie wyobraźni,
4. Zachęcanie dzieci do twórczego spędzania wolnego czasu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, z klas IV-VI,
2. Udział w konkursie jest wolny od wszelkich opłat,
3. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać placówki, szkoły oraz osoby prywatne,
4. Liczba prac z danej placówki/szkoły jest dowolna,
5. Każda praca musi posiadać kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica/opiekuna,
6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”
ul. Św. Mikołaja 9/1, 71-799 Szczecin
Prace należy przesyłać do 15 października 2012 r. (liczy się data dostarczenia pracy).
OCENA PRAC:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora,
2. Jury oceni prace w terminie do 25 października 2012 r.,
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury,
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
5. Komisja konkursowa będzie oceniać:
- pomysł,
- zgodność pracy z tematyką i celami konkursu.\
- walory literackie pracy
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Niepełnosprawnych przekazanych przez Gminę Miasto Szczecin.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.

2.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej kampanii
www.podajzoltekolko.pl oraz www.facebook.com/iskierkaZD do
25 października 2012 r., ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni drogą
telefoniczną lub mailową,
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach
reklamowych,
Organizator wyłoni trzy miejsca za które zostaną wręczone nagrody:
I miejsce – Konsola Sony PSP o wartości ok. 400 zł
II miejsce – Odtwarzacz MP4 o wartości ok. 200 zł
III miejsce – Odtwarzacz MP3 o wartości ok. 150 zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem za obowiązujący niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie prac oraz danych osobowych
Uczestnika do celów związanych z konkursem oraz projektem w ramach którego jest on
organizowany,
2. Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonych do konkursu
prac. Przeniesienie tychże praw pozbawione jest ograniczeń czasowych i terytorialnych,
dokonane jest na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w
szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania,
udostępniania na stronach internetowych Organizatora i innych stronach internetowych za
zgodą Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez
względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,
3. Wszelkie informacje na temat konkursu będą na bieżąco publikowane na stronie
internetowej kampanii www.podajzoltekolko.pl oraz www.facebook.com/iskierkaZD,
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą
publikowane na stronie internetowej kampanii j.w.
5. Nagrody dla Laureatów konkursu zostaną przekazane przez Organizatora do placówek, z
których nadejdą prace do 25 listopada 2012 r.
6. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu:
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”
e-mail: kontakt@iskierka.org.pl
Tel. 514 552 434
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