
Regulamin Konkursu Plastycznego 

na ,,Ozdobę choinkową” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs 

plastyczny na ozdobę choinkową nawiązujące tematycznie do kampanii edukacyjnej  

pt. „Niemy Las”. 

2. Celem konkursu jest przygotowanie ozdób choinkowych, którymi udekorowana zostanie 

choinka w okresie świątecznym stojąca w Szopce Bożonarodzeniowej na terenie zoo. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej pt. „Niemy Las”, ustanowionej 

przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), którego 

Organizator jest członkiem. Kampania dotyczy pozyskiwania oraz nielegalnego handlu 

ptakami śpiewającymi w Azji Południowo-Wschodniej. 

4. Konkurs trwa od 29 października do 30 listopada 2018 roku.  

5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji nt. konkursu jest Daria Kroczek, 

 kom. 784 953 578, e-mail: dkroczek@slaskiezoo.pl oraz Anna Bała kom.784 992 380, 

 e-mail: abala@slaskiezoo.pl. 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą byd przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych 

kl. I-III z terenu województwa śląskiego. 

2. Każdy uczestnik może nadesład na Konkurs tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie, 

wcześniej nienagradzaną i nie publikowaną. 

3. Do Konkursu dopuszcza się prace wykonane z dowolnych materiałów i dowolną techniką 

plastyczną. Każda praca powinna byd zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” 

umożliwiającą zawieszenie ozdoby na gałązce choinki. 

4. Prace muszą nawiązywad do trwającej kampanii EAZA (więcej na temat kampanii na 

stronie:  http://zoo.silesia.pl/kampanie-edukacyjne?news_id=646 

5. Wielkośd i waga ozdoby muszą umożliwiad zawieszenie jej na choince. 

6. Prace wykonane z elementów gotowych (np. figurki lub bombki kupione w sklepie) będą 

dyskwalifikowane. 

mailto:dkroczek@slaskiezoo.pl
http://zoo.silesia.pl/kampanie-edukacyjne?news_id=646


7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi: 

a) pracy konkursowej z dołączoną metryczką, 

b) zaklejonej koperty z notą o autorze wypełnioną zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

Regulaminu. 

8. Metryczka dołączona do pracy konkursowej oraz zaklejona koperta z notą o autorze winny 

byd opisane jednakowym godłem słownym. Prac zgłaszanych do Konkursu nie należy 

podpisywad imieniem i nazwiskiem autora. 

9. W przypadku prac wysyłanych wspólnie przez grupę autorów, każdej z nich winna 

towarzyszyd oddzielna koperta z notą o autorze. 

10. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu. 

III. Wyłanianie Laureatów Konkursu 

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest trzyosobowa Komisja. 

2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów do 14 grudnia 2018 

roku. 

3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (4-6 lat) oraz ( 7-10 lat). 

4. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody główne w każdej kategorii (I-III miejsce) 

 i maksymalnie 2 wyróżnienia. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora, natomiast 

o terminie wręczania nagród laureaci powiadomieni zostaną korespondencyjnie. 

7. Nagrodami w Konkursie będą zaproszenia do zoo, książki itp. ufundowane przez 

Organizatora. 

8. Najciekawsze, zdaniem Komisji, prace mogą zostad opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora oraz na profilu Fb, a także wyeksponowane w wybranym miejscu w siedzibie 

Organizatora oraz w mediach. 

VII. Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych prac 

1. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z 

przejęciem przez niego na wyłącznośd majątkowych praw autorskich do prac 

 z możliwością ich wykorzystania dla własnych potrzeb. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiej pracy,  

z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jej skutecznego wykorzystania. 

3. Prace nienagrodzone i niewyróżnione będzie można odebrad z siedziby Organizatora  

w ciągu miesiąca od daty publikacji wyników Konkursu. Po tym terminie prace ulegną 

likwidacji. 

IV. Postanowienia koocowe 

       1. Osoby zgłaszające się do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Zgodnie z art. 6 ust. 1a  rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

Administratorem danych osobowych jest Śląskie Ogród Zoologiczny przy Promenadzie Gen. J. 

Ziętka 7, 41-501 Chorzów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dołączonej do zgody na przetwarzanie 

danych. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Prace należy wysyład na adres: 

Śląski Ogród Zoologiczny, Sekcja Dydaktyki i Promocji 
Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów 

 


