Załącznik.9
Regulamin ogólnopolskiego konkursu na rzeźbę przestrzenną w formie medalionu pt. „Odkrywca na medal”
1.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie na rzeźbę przestrzenną w formie
medalionu, pt. „Odkrywca na medal” organizowanym przez ZOO Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5,
51-618 Wrocław (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Celem konkursu na rzeźbę przestrzenną w formie medalionu, pt. „Odkrywca na medal” jest promowanie wśród
uczniów placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych, placówek medycznych i
rehabilitacyjnych oraz dla uczestników indywidualnych z całej Polski zagadnień związanych z lokalną
bioróżnorodnością Polski oraz jej zagrożeniami, rozwijanie u uczniów zainteresowań tymi zagadnieniami. Konkurs
jest elementem projektu pt. „CO W TRAWIE PISZCZY?” - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE OCHRONY
LOKALNEJ BIORÓŻNORODNOŚCI PROWADZONA PRZEZ WROCŁAWSKIE ZOO, organizowanym w ramach kampanii
na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności „Let It Grow” Campaign 2015/17, której inicjatorem jest EAZA
(Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów).
3. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.
4. Konkurs trwa od 1.09. do 31.10.2017 roku.
5. Termin zgłaszania prac upływa 31.10.2017 roku. Prace zgłoszone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
6. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto kwalifikujące się do jednej z dwóch podanych grup wiekowych:
a) I grupa wiekowa: dzieci w wieku od 7 do 9 lat,
b) II grupa wiekowa; dzieci w wieku od 10 do 12 lat,
7. Uczestnikiem w konkursie nie może być dziecko pracownika ZOO Wrocław Sp. z o.o.
8. Jedna osoba może wysłać tylko jedną pracę. Przesłanie więcej niż jednej pracy eliminuje osobę z konkursu.
9. Konkurs polega na stworzeniu dowolną techniką rzeźby przestrzennej w formie medalionu, który nie przekracza
średnicy 10 cm. Rzeźba powinna przedstawiać zwierzę – reprezentanta lokalnej fauny. Mile widziane będą prace
odporne na warunki atmosferyczne. Pracę należy dostarczyć do siedziby Organizatora: ZOO Wrocław Sp. z o.o.,
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, Sekcja Marketingu i Edukacji, tel. 71/348 30 24 wew. 109 i 125.
10. Do wykonanej pracy należy załączyć formularz zgłoszenia zawierający: imię i nazwisko, wiek, adres autora oraz
telefon kontaktowy wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego dziecka o zapoznaniu się i zaakceptowaniu
regulaminu konkursu oraz o wyrażeniu zgody na jego udział w konkursie oraz na przetwarzanie przekazanych
danych osobowych uczestnika oraz o udzieleniu licencji na wykorzystanie pracy konkursowej przez
organizatora. Wzór formularza znajduje się na stronie www.zoo.wroclaw.pl. Przekazanie wypełnionego
prawidłowo oraz podpisanego przez opiekuna prawnego dziecka formularza stanowi warunek przyjęcia pracy
do konkursu.
11. Konkurs ma charakter indywidualny.
12. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Decyzje Komisji są
ostateczne. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody niespodzianki.
13. Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 15.11.2017 roku na stronie www.zoo.wroclaw.pl.
14. Organizator zobowiązuje się do prezentacji na swoim terenie 20 prac, w tym także nagrodzonych, w terminie od
17.11.2017 roku do 18.05.2018 roku.
15. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora do zwycięzców pocztą w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia
wyników konkursu.
16. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.
17. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
18. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków niniejszego regulaminu,
osoba ta traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie
zobowiązana do jej zwrotu.
19. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień
niniejszego regulaminu.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy
zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.
21. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy
kurierskie przesyłek wysłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem konkursu.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych
dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora
nagród w związku z prowadzeniem konkursu.
24. W przypadku, gdy z powodów określonych w pkt. 22 lub 23 nie będzie możliwe wręczenie nagrody, po odbiór
nagrody uczestnik może zgłosić się osobiście do biura Organizatora (ul. Wróblewskiego 1-5, Wrocław) w terminie

30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
25. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. 24, uczestnik traci prawo do nagrody.
26. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.

