
 

 

Konkurs plastyczny  
„Czy wiesz gdzie…? Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oczami najmłodszych” 

§ 1 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem  i pomysłodawcom Konkursu są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. 
z o.o. - zwane dalej Organizatorem. 
2. Instytucją współfinansującą organizację Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem lub WFOŚiGW w Łodzi. 
3. Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o Uczestniku Konkursu – rozumie się przez to 
każdego posiadającego obywatelstwo polskie oraz obcokrajowca na stałe zamieszkującego terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
4. Konkurs ma charakter jednorazowej akcji społeczno-edukacyjnej i odbywa się na terenie 
Województwa Łódzkiego 
 

§ 2 
CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę, poznanie walorów przyrodniczych 
parków krajobrazowych z województwa łódzkiego, propagowanie wiedzy na temat środowiska 
naturalnego, zachęcanie do twórczego wykorzystywania  materiałów recyklingowych oraz rozwijanie 
umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci. 

§ 3 
OGÓLNE ZASADY I TERMINARZ KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się 14 lutego 2015 i kończy 15 marca 2015 r. Konkurs składa się z 3 etapów:  
1 etap – przygotowanie i dostarczenie prac (14.02-2.03); 
2 etap – prezentacja i ocena prac podczas Salonu Edukacji Ekologicznej (5-6.03.2015); 
3 etap – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (15.03.2015) 
2. Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac plastycznych wykonanych przez dzieci., 
zachęcenie do zapoznania się z topografią i różnorodnością  fauny i flory znajdującej się na terenach 
Parków Krajobrazowych zlokalizowanych w  województwie łódzkim.  
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w następujących kategoriach wiekowych. 
a) dzieci 3-4 letnie 
b) dzieci 5-6 letnie 
c) dzieci 7-9 letnie 
4. Do konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz osoby 
indywidualne z województwa łódzkiego. 
5. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach najlepsza makieta Parku Krajobrazowego 
i/lub najlepsza prezentacja gatunku chronionego w jednym z parków. 
6. Obowiązuje dowolna technika plastyczna wykonania prac. 
7. Format pracy: od A4 do A0. 
 

§ 4 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU i WYMOGI PRACY KONKURSOWEJ 

1. Prace należy przesłać lub dostarczać osobiście do dnia 2 marca 2015 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o., ul. ks. Skorupki 
21, 90-532 Łódź, pokój nr 154 (do osoby: Agata Szczepaniak). 
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2. Do każdej pracy koniecznie należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię, nazwisko i wiek dziecka, 
nazwę i adres placówki lub osoby prywatnej, telefon, mail oraz imię i nazwisko 
nauczyciela/rodzica/opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca oraz zgodę rodzica z 
czytelnym podpisem na przetwarzanie danych  osobowych, według wzoru: 
  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego 
dziecka……………………………………………………………………………dla celów konkursu „Czy wiesz gdzie…? 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oczami najmłodszych” 
zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych   
(DZ.U.Z.2002roku nr 10, poz.926 z późniejszymi zmianami). 
 
Najlepiej do rewersu pracy przykleić wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 2 marca 2015 r. wypełnionej i 
podpisanej karty zgłoszenia oraz zaakceptowanie wszystkich warunków regulaminu i wymaganych 
oświadczeń.  
5. Z jednej placówki przedszkolnej/szkolnej lub od osoby prywatnej mogą wpłynąć maksymalnie 3 
prace. 
6. Prace muszą być zgodne z celem i regulaminem Konkursu. 
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
 

§ 5 
OCENA PRAC, WYBÓR LAUREATÓW I NAGRODY 

1. Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołane przez Organizatora Jury. 
2. Kryteria oceny: oryginalność, samodzielność, materiały recyklingowe użyte do pracy, materiał 
przyrodniczy użyty do pracy, estetyka wykonania pracy, zgodność z tematem.  
3. Nadesłane prace będą oceniane i nagradzane w trzech kategoriach wiekowych: 
a) dzieci 3-4 letnie 
b) dzieci 5-6 letnie 
c) dzieci 7-9 letnie 
W każdej kategorii wiekowej zostanie wybrana: 
najlepsza makieta Parku Krajobrazowego i/lub najlepsza prezentacja gatunku chronionego w jednym 
z parków. 
Łącznie przewiduje się przyznanie 9 nagród i 6 wyróżnień w zależności od atrakcyjności i poziomu 
nadesłanych prac. 
4. Jury dokona oceny prac nadesłanych do 2 marca 2015 i wyłoni maksymalnie 30 prac, które 
zakwalifikują się do 2 etapu konkursu czyli prezentacji i oceny publiczności i jury podczas Salonu 
Edukacji Ekologicznej (5-6.03.2015). Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród nastąpi w dniu  
15 marca 2015 r. podczas XXI Targów Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR o godzinie 11:30., przy 
czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia powyższego terminu. 
5. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
6. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi. Całkowita wartość puli nagród w Konkursie 
(nagrody i wyróżnienia), wynosi 2000 zł brutto (kwota słownie: dwa tysiące złotych). Wśród nagród 
będą TABLETY, APARATY FOTOGRAFICZNE, ATRAKCYJNE GADŻETY. 
7. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są 
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w zgłoszeniu konkursowym lub rodzic albo opiekun prawny Uczestnika lub też osoba przez 
niego upoważniona. 
 

§ 6 
PRAWA AUTORSKIE I PUBLIKACJA PRAC W SERWISACH 

www.targi.lodz.pl, www.targiedukacyjne.com  
1. Autor wyraża zgodę na publikację prac konkursowych  w na fun pagu  MTŁ. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych pod kątem ich 
zgodności z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś prace konkursowe nie mogą 
zawierać treści obscenicznych oraz mogących zostać uznanymi za obraźliwe. 
3. Prace publikowane na FB będą opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem lub Nickiem 
autora. 
4. Przesłanie pracy do Konkursu jest równoznaczne z: 
a. zapewnieniem, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób przy ich 
tworzeniu nie naruszył praw autorskich ani innych praw osób trzecich; 
b. udzieleniem zgody na okres trwania Konkursu na prezentowanie pracy poprzez publiczne 
jego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, w prasie, Internecie, 
Intranecie oraz TV; 
5. Nagrodzenie bądź wyróżnienie pracy dodatkowo wiąże się z: 
a. udzieleniem Organizatorowi i Pomysłodawcy bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie 
niewyłącznej licencji do: 
- prezentowania wybranego bądź wyróżnionego zdjęcia na stronach: 
www.targi.lodz.pl, www.targiedukacyjne.com strony internetowej Funduszu, oraz we wszelkich 
materiałach promocyjnych i marketingowych, związanych z organizowanym Konkursem; 
- dokonania przez Organizatora/Pomysłodawcę opracowania przesłanej pracy w zakresie 
niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia na ww. stronach internetowych, z 
zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter. 
b. udzieleniem Organizatorowi / Pomysłodawcy bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i 
terytorialnie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku autora pracy na potrzeby Konkursu, 
w szczególności na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych, 
marketingowych, prasowych i innych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z 
Konkursem. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z 
akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Odnośna informacja zostanie wówczas 
zamieszczona na stronie internetowej (www.targi.lodz.pl, www.targiedukacyjne.com). 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do 
dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania. 
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 
5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych 
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osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w celach związanych z realizacją Konkursu. 
Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji 
Konkursu. 
6. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zostali poinformowani o: zakresie zbierania danych 
osobowych, prawie dostępu, poprawienia oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania 
danych osobowych i dobrowolności podania danych osobowych. 
8. Regulamin Konkursu będzie dostępny w Internecie pod adresem: www.targi.lodz.pl, 
www.targiedukacyjne.com) 
9. Dodatkowych informacji udziela Agata Szczepaniak, e-mail: a.szczepaniak@targi.lodz.pl, tel.: 
42 632 69 86. 
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