Konkurs plastyczny – Projekt Znaczka Pocztowego pn.:
„Ulubiony mieszkaniec Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu”
organizowany z okazji 225. rocznicy powstania Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu
REGULAMIN KONKURSU
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym
„Ulubiony mieszkaniec Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu”, zwanego dalej
Konkursem.
2. Organizatorami Konkursu są:
a) Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński, ul. Kopernika 33, 87-100 Toruń
b) Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń
3. Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje swoim zasięgiem województwo
kujawsko-pomorskie.
4. Konkurs ma charakter indywidualny i skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
5. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie znaczka pocztowego,
przedstawiającej ulubionego mieszkańca Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.
6. Uczestnicy mogą zgłaszać po jednej pracy konkursowej.
7. Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci
i młodzieży,
- zachęcenie do poszerzania informacji o miejscu w którym przebywamy,
- zaznajomienie się i pozyskanie wiedzy o zwierzętach przebywających w Ogrodzie
Zoobotanicznym w Toruniu,
- uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
- rozwijanie zainteresowań filatelistyką,
- zwrócenie uwagi na walory plastyczne i edukacyjne znaczka.
8. Uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A4, w dowolnych technikach,
z wyłączeniem kolaży przestrzennych.

9. Każda praca powinna posiadać w wybranym przez autora miejscu napis
„POLSKA”, a obok nominał „3,60 zł” (nie wykonujemy ząbków znaczka !!!).
10. Uczestników konkursu zgłasza placówka. Placówka może zgłosić 10 prac,
w każdej kategorii wiekowej, na formularzu (załącznik nr 1).
11. Prace powinny być opisane ściśle wg. kodu; np. Anna Kowalska
umieszczona na liście konkursowej w kategorii I pod numerem 4, powinna mieć
pracę opisaną na odwrocie:
I/ 4 (NIE podpisywać prac na odwrocie imieniem i nazwiskiem). Praca powinna
posiadać również tytuł.

…………………...……………
kategoria

/
/

………………………….………………..
numer porządkowy

....……………….…………………………………………………………….
Tytuł pracy ze wskazaniem przedstawionego gatunku
(np. lemur katta)

12. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
13. Prace konkursowe należy dostarczyć/nadesłać do Ogrodu Zoobotnicznego
w Toruniu do dnia 30 czerwca 2022 roku, na adres: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu;
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 7 z dopiskiem: Konkurs „Ulubiony mieszkaniec Ogrodu
Zoobotanicznego w Toruniu”. Decyduje data dostarczenia pracy do Ogrodu
Zoobotanicznego. Prace dostarczone bądź nadesłane po terminie oraz prace
zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania i opisane niezgodnie
z regulaminem, nie będą oceniane.
14. Jury w składzie: Anita Przybyszewska-Pietrasiak – artysta plastyk, doradca
metodyczny plastyki CKU TODM i DN, Anita Biskup-Bednarczyk – biolog, starszy
specjalista ds. dydaktyki i promocji Ogrodu Zoobotanicznego, Wojciech Lewandowski
– prezes Polskiego Związku Filatelistów Okręg Toruński, nagrodzi prace
w następujących kategoriach:
a) kategoria I: kl. I-III,
b) kategoria II: kl. IV-VI,
c) kategoria III: kl. VII-VIII
d) kategoria IV: szkoły ponadpodstawowe

15. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatorów
telefonicznie. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone również na stronie
internetowej Ogrodu Zoobotanicznego www.zoo.torun.pl i Polskiego Związku
Filatelistów Okręg Toruński www.pzftorun.pl
16. Zwycięski projekt, z każdej grupy wiekowej zostanie nagrodzony wydaniem
znaczka spersonalizowanego tzw. MójZNACZEK.
17. Wernisaż wystawy, podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród
nastąpi 4 października br. (wtorek) o godzinie 12.00, w Ogrodzie Zoobotanicznym
w Toruniu.
18. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz Polskiego Związku Filatelistów Okręgu Toruńskiego i Ogrodu
Zoobotanicznego w Toruniu.
19. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 Nr 119, s. 1) – zwanym dalej RODO:
a. Administratorem danych osobowych jest Ogród Zoobotaniczny
w Toruniu z siedzibą przy ulicy Bydgoska 7, 87-100 Toruń, e-mail:
sekretariat@zoo.torun.pl (dalej: Administrator).
b. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo
kontaktować się z powołanym w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu
inspektorem ochrony danych Jakubem Rutkowskim pod adresem
e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl
c. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu.
d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2, załącznik nr 3).
e. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w konkursie.
f. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska
w celu informowania o wynikach konkursu.
g. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
konkursu.
h. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.

i. Uczestnik konkursu ma prawo do sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu i cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
j. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
k. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

