Regulamin konkursu plastycznego
„EKO-MOC NAUKOWCA”
I.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu plastycznego „EKO-MOC NAUKOWCA”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Województwo Małopolskie.
II.
Konkurs
1. Konkurs organizowany jest w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021.
2. Celem Konkursu jest promocja zawodu naukowca oraz popularyzacja wiedzy
na temat ochrony środowiska i działań podejmowanych przez naukowców
w celu ochrony naszego świata przed różnymi zagrożeniami ekologicznymi,
a także na rzecz ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia
ilości odpadów.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
III.

Uczestnicy Konkursu
W Konkursie mogą brać udział przede wszystkim przedszkolacy, uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z Małopolski.
W ramach Konkursu
uczestników:

wyodrębnione

zostały

cztery

kategorie

wiekowe

I kategoria: 5-7 lat;
II kategoria: 8-10 lat;
III kategoria: 11-15 lat;
IV kategoria: 16-19 lat.
IV.

Organizacja Konkursu i wybór zwycięzców

1. W Konkursie biorą udział wszystkie
spełniające wymagania formalne.

prace

zgłoszone

do Konkursu

2. Wyboru jednej zwycięskiej pracy i jednej wyróżnionej, w każdej kategorii
wiekowej, dokonuje Regionalna Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem
Marszałka Województwa Małopolskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień
i nagród w Konkursie oraz rezygnacji z wyboru zwycięskiej i wyróżnionej pracy
w danej kategorii wiekowej.

4. Podstawowymi kryteriami oceny pracy będą: pomysłowość i kreatywność,
forma estetyczna pracy, zaangażowanie uczestnika w jej przygotowanie oraz
wykorzystanie surowców wtórnych.
5. Praca powinna być zgodna z celem Konkursu, o którym mowa w pkt
II.2 niniejszego Regulaminu. Interpretacja tematu pracy zależy od pomysłu
autora.
V.

Zasady zgłaszania prac konkursowych
1. Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną pracę konkursową, zwaną
dalej „pracą”. Autorem danej pracy może być tylko jedna osoba.
2. Praca może zostać wykonana dowolną techniką – pod warunkiem
wykorzystania materiałów pochodzących z recyclingu – na płaskim, trwałym
podłożu o formacie min. A3 (297x420 mm), nie większym niż A1 (594x 841)
oraz prace przestrzenne.
3. Motywem przewodnim pracy powinno być hasło: „EKO-MOC NAUKOWCA”.
4. Do pracy winien być załączony krótki opis pracy informujący w szczególności o
wykorzystanych recyklingowych materiałach.
5. Każda dostarczona praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem,
nazwiskiem, kategorią wiekową autora oraz napisem: „Konkurs „EKOMOCNAUKOWCA” organizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców
2021”.
6. Do pracy winny być dołączone:
 Karta zgłoszeniowa do konkursu „EKO-MOC NAUKOWCA”
w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021 oraz Oświadczenie
o wyrażeniu zgody wraz z klauzulą informacyjną, stanowiące
załącznik nr 1 oraz
 Oświadczenie o udzieleniu licencji niewyłącznej Organizatorowi
Konkursu
plastycznego
pn.
„EKO-MOC
NAUKOWCA”
realizowanego w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021,
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 dostępne są na stronie:
www.nocnaukowcow.malopolska.pl.
8. Prawidłowo wypełniona Karta zgłoszeniowa, podpisane oświadczenie
o wyrażeniu zgody wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1) oraz podpisane
oświadczenie o udzieleniu licencji (załącznik nr 2) są niezbędne do
zakwalifikowania pracy do postępowania konkursowego.
9. Pracę oraz wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i 2, o których mowa w ust. 6
i 7, należy:
 dostarczyć osobiście na Dziennik Podawczy z siedzibą w Krakowie
przy ul. Racławickiej 56, Budynek B lub
 przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków

z dopiskiem: MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2021 – Konkurs plastyczny
10. Termin składania prac upływa 9 września 2021 r. W przypadku prac
przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Organizatora.
11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
podczas przesyłki prac, a także za zabezpieczenie danych osobowych
zawartych w przesyłce.
12. Prace uszkodzone lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w
Konkursie i zostaną trwale zniszczone.
13. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
oraz akceptację wszystkich jego warunków.
VI.

Wyniki Konkursu i nagrody

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas inauguracji Małopolskiej Nocy
Naukowców
2021
oraz
na
stronie
internetowej
www.nocnaukowcow.malopolska.pl w dniu 24 września 2021 r.
2. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w wersji online, w formie wirtualnej
galerii,
na
stronie
internetowej
www.nocnaukowcow.malopolska.pl
w dniu 24 września 2021 r.
3. Pełnoletni uczestnik Konkursu/opiekun prawny małoletniego uczestnika
Konkursu oświadcza, iż posiada majątkowe prawa autorskie do pracy
w zakresie niezbędnym do udzielania Organizatorowi nieodpłatnej licencji
niewyłącznej do jej wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnienie
techniką
drukarską,
reprograficzną,
zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) wprowadzenie do obrotu poprzez użyczanie egzemplarza podmiotom
realizującym prezentację wyników Konkursu podczas inauguracji
Małopolskiej Nocy Naukowców 2021,
3) wprowadzenie do pamięci komputera,
4) publiczna prezentacja i wyświetlanie utworu,
5) umieszczenie
w
sieci
Internet
na
stronie
www.nocnaukowcow.malopolska.pl
4. Pełnoletni uczestnik Konkursu/opiekun prawny małoletniego uczestnika
Konkursu oświadcza, iż wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie zmian
i modyfikacji w pracy oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanej pracy lub jej
fragmentów/elementów dla celów związanych z opracowaniem graficznym
materiałów promocyjnych na potrzeby kolejnych edycji konkursu plastycznego.
5. Pełnoletni uczestnik Konkursu/opiekun prawny małoletniego uczestnika
Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu licencji, o której mowa w ust. 3,
i składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 4. Wzór oświadczenia
stwierdzającego udzielenie licencji oraz wyrażenie zgody, o której mowa
w ust. 4, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Laureatom i wyróżnionym w Konkursie zostaną przyznane dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane za pośrednictwem poczty.
7. Nagrody zostaną przesłane laureatom i wyróżnionym w Konkursie na adres
korespondencyjny, który po ogłoszeniu wyników zostanie przesłany do

Organizatora na adres mailowy maria.pasieka@umwm.malopolska.pl przez
laureata Konkursu/wyróżnionego w Konkursie lub przez opiekuna prawnego
małoletniego laureata Konkursu/wyróżnionego w Konkursie.
Adres korespondencyjny musi być wysłany z adresu e-mail laureata
Konkursu/wyróżnionego w Konkursie/opiekuna prawnego małoletniego
laureata Konkursu/wyróżnionego w Konkursie, który został podany w karcie
zgłoszeniowej.
8. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie o wynikach zostaną również poinformowani
telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną.
9. Odbiór nienagrodzonych prac będzie możliwy tylko w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego, w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego
i Gospodarki, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków do dnia
8 października 2021 r. po uprzednim zgłoszeniu zamiaru odbioru pracy pod
numer
12
63
03
247
lub
na
adres
mailowy
maria.pasieka@umwm.malopolska.pl
Po tym terminie nieodebrane prace zostaną zniszczone zgodnie z zasadami
segregacji – w zależności od materiału z którego zostały wykonane – plastik,
papier, szkło.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
11. Regulamin może ulec zmianie. Informacje o wszelkich zmianach będą
zamieszczane na stronie internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców 2021
www.nocnaukowcow.malopolska.pl.
12. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Pani Maria Pasieka – pracownik
w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, tel.: (12) 63-03-247, e-mail:
maria.pasieka@umwm.malopolska.pl, nocnaukowcow.konkurs@umwm.pl.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „European Researches Night European
Researchers' Night 2021 in Malopolska” -Małopolska Noc Naukowców 2021, finansowany
ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i
innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101036047 w
ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

