REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły przez cały rok ”

1. Organizatorem konkursu „ Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły przez cały
rok” jest Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie oraz Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego.
2. Celem konkursu jest promowanie dobrych postaw w ruchu drogowym wśród
najmłodszych uczestników ruchu- dzieci w wieku wczesnoszkolnym
3. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych
województwa warmińsko- mazurskiego.
4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w
dowolnej technice ( rysunek, zdjęcie, plakat, komiks), której tematem
przewodnim będzie bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym przez cały rok
szkolny.
5. Konkurs trwa od 14 września 2015 roku do 14 października 2015 roku
6. Prace konkursowe wraz z wypełnionym zgłoszeniem konkursowym oraz
oświadczeniem stanowiącymi załącznik do niniejszego regulaminu należy
nadsyłać do dnia 16 października 2015 roku na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w wyborze laureatów.
Decyduje data stempla pocztowego.
7. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 10 listopada 2015
roku
( organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników, o czym
laureaci zostaną poinformowani telefonicznie)

Zgłoszenie do konkursu

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
……………………………………………
Wiek
………..
Klasa

Nazwa szkoły

………..

………………………………………

Adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e- mail
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Podpis rodzica/opiekuna
……………………………..

Oświadczenie rodziców/opiekunów
1. Działając w imieniu dziecka zwanego dalej „Wykonawcą” oświadczam, że:
a) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu plastycznego zwanego dalej:
„Dziełem” nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to
nie narusza praw osób trzecich;
b) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła;
c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dzieła;
d) prawa i zezwolenia, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w
określonym w ust. 3 zakresie.
2. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatorów zwanych dalej: „ Zamawiającym”
autorskie prawa majątkowe do Dzieła/, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w
tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła, w
tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
4. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich
imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania
jego autorskich praw osobistych.
5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwoleń.
6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie
Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz
zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego zapisy
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
konkursowym przez Organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Dane osobowe
będą wykorzystane do celów promocyjno- edukacyjnych.
……………………………………………………

( data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

