Regulamin konkursu plastycznego „Mój wymarzony pieniąŜek”
§1
Konkurs plastyczny „Mój wymarzony pieniąŜek”, zwany dalej Konkursem, realizowany jest przez Gminę
Wrocław oraz Nordea Bank Polska S.A., zwanymi dalej Organizatorem w ramach projektu
„Przedsiębiorczy przedszkolak”, którego celem jest edukacja ekonomiczna i promowanie
przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
§2
Tytuł Konkursu brzmi: „Mój wymarzony pieniąŜek”, a jego tematem jest dziecięca wizja monety lub
banknotu wraz z jego moŜliwościami sprawczymi w realnym lub nierealnym świecie.
§3
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4 i 5 – letnich uczęszczających do placówek
przedszkolnych, objętych realizacją projektu „Przedsiębiorczy przedszkolak”.
2. Warunkiem uczestnictwa dzieci w konkursie jest pisemna zgoda ich opiekunów prawnych na
udział i zasady konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

§4
1. Uczestnicy Konkursu wykonują prace jednostronne, nie przekraczające formatu A4, w technice
dowolnej.
2. KaŜda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz numer
placówki przedszkolnej.
§5
1. Konkurs realizowany będzie w okresie od 15 marca do 31 maja 2013 roku.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja
Konkursowa.
3. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych tj. 4 i 5 - latków.
4. Z prac biorących udział w konkursie kaŜda placówka przedszkolna wybierze i przekaŜe
Organizatorowi na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego ul. G.
Zapolskiej 2/4, 50 – 032 Wrocław ( pokój 111 ), po trzy prace w ramach kaŜdej kategorii
wiekowej najpóźniej do dnia 15 maja 2013 roku.
5. Spośród prac zgłoszonych do Organizatora przez placówki przedszkolne Komisja Konkursowa
wybierze trzy w kaŜdej kategorii wiekowej, których autorzy zostaną nagrodzeni nagrodami
rzeczowymi. Komisja Konkursowa swoją decyzję ogłosi najpóźniej do dnia 31 maja 2013 roku.
6. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Nagrody zostaną wręczone w czerwcu 2013 roku, o decyzji Komisji konkursowej i dacie
wręczenia nagród Organizatorzy osobno powiadomią placówki przedszkolne, które przekaŜą te
informacje nagrodzonym.
8. Prace zgłoszone do konkursu przez placówki przedszkolne przechodzą na własność
Organizatora i nie będą odsyłane.

§6
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich
do nich zgodnie z ustawą z dn. 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( j.t. Dz.
U. z 2006 nr 90 poz. 631 ) w zakresie ich publicznego wystawiania, publikacji w wydawnictwach
wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie, w szczególności dla celów promocji

projektu „Przedsiębiorczy przedszkolak”. W powyŜszym zakresie Organizatorzy będą mogli wykorzystać
imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę i adres placówki przedszkolnej.

§7
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie placówek przedszkolnych realizujących projekt
„Przedsiębiorczy przedszkolak” oraz na stronie www.wroclaw.pl.

