KONKURS
„Puszcza domem…”
Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych wiedzy na
rzecz ochrony środowiska poprzez napisanie opowiadania lub artykułu o gatunkach zwierząt
występujących w Puszczy Białowieskiej.
Konkurs organizuje Fundacja Niezależne Media, wydawca portalu przyrodniczego puszcza.tv
dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
REGULAMIN KONKURSU
§1
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych zarówno publicznych, jak i
niepublicznych z terenu powiatów: hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, bialskiego,
białostockiego, wysokomazowieckiego oraz z terenu Miasta Białystok.
§2
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§3
Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic (opiekun prawny), za pośrednictwem elektronicznego
formularza zgłoszeń dostępnego na portalu puszcza.tv w zakładce „KONKURSY”.
Warunkiem wysłania zgłoszenia jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu oraz
klauzuli informacyjnej RODO.
§4
Zgłoszenia należy kierować do 23 kwietnia 2021 roku.
§5
Uczestnik konkursu może przesłać do organizatorów jedną pracę.
§6
Napisanie opowiadania lub artykułu o zwierzętach zamieszkujących w Puszczy Białowieskiej
jest przedmiotem konkursu.
Organizator Konkursu nie precyzuje obszerności opowiadania lub artykułu.
Oceniana będzie głównie: dobór treści, dobór form pisarskich, zasób językowy i jego
poprawność oraz zgodność treści z fauną występującą w Puszczy Białowieskiej.
§7
Opowiadanie lub artykuł powinno zostać przekazane w formie elektronicznej, w dowolnym
rozszerzeniu, wraz z formularzem zgłoszenia udziału w konkursie.
§8
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
§9
Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru laureatów jest ostateczna.
Komisja Konkursowa wyłaniając laureatów Konkursu weźmie pod uwagę:
a. zgodność z zadaniem i celami Konkursu,
b. rzetelność analizy i opracowania planu,
c. samodzielność i estetykę.

§ 10
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów za trzy pierwsze miejsca:
- za zajęcie I miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 4 000,00 zł,
- za zajęcie II miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 2 500,00 zł,
- za zajęcie III miejsca nagroda o łącznej wartości nieprzekraczającej: 1 500,00 zł.
W konkursie przewidziana jest także nagroda rzeczowa dla szkoły, która zgłosiła zwycięzcę
konkursu o łącznej wartości nieprzekraczającej: 2 000,00 zł.
Wartość nagrody zawiera zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt
2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2019, poz.
1387), którego obowiązek pobrania spoczywa na Organizatorze Konkursu i odprowadzenia do
właściwego Urzędu Skarbowego.
§ 11
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich
majątkowych do nich na rzecz organizatora na wszystkich polach eksploatacji oraz z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w celach
związanych z konkursem.
Uczestnik konkursu zrzeka się prawa do wynagrodzenia za przekazaną pracę. Organizator
zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów
autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac
konkursowych w celach promocyjnych ze wskazaniem ich autorów w tym opublikowania prac
m.in. w portalu przyrodniczym puszcza.tv. Z tego tytułu organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko organizatorowi roszczenia przez
osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje
się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych prac.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszego regulaminu, która w całości
spoczywa na organizatorze konkursu – Fundacji Niezależne Media.
§ 12
Organizator zorganizuje oficjalne rozdanie nagród w terminie do 29 kwietnia 2021 r.,
o którym powiadomi zwycięzców.
W przypadku wystąpienia przeszkód, wynikających z pandemii COVID-19, Organizator
zastrzega sobie prawo do przekazania nagród drogą wysyłki.
§ 13
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do:
a. nieprzyznania nagród,
b. innego podziału nagród,
c. możliwości przyznania dodatkowych nagród, wyróżnień, nagród specjalnych.
§ 14
Pytania w sprawie konkursu można zadawać mailowo na adres:
puszczatvkonkurs@gmail.com
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie
Konkursu oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

