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§ 4. Przebieg Konkursu 
1. Prace  przyjmowane  będą  do  25  maja  2010r.  w  sekretariacie  Szkoły  Podstawowej  nr  25 

w Rzeszowie, ul. Starzyńskiego 17, w godz. 800‐1500.  
Prosimy nie składać i nie rolować prac. 

2. Do przesyłki należy dołączyć wykaz  autorów prac  i opiekunów na  formularzu  stanowiącym 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja  Konkursowa,  w  skład  której  wejdą  nauczyciele,  plastycy  i  przedstawiciele 
organizatorów, dokona oceny prac do 11 czerwca 2010r. 

4. Rozstrzygnięcie  konkursu  i  wystawa  prac  będzie  miała  miejsce  podczas 
IV Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej EKOGALA 2010. 
O terminie zainteresowani zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. 

5. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 

§ 5. Prawa autorskie 
1. Uczestnik  konkursu  zobowiązuje  się,  że  stworzona  przez  niego  praca  jest wytworem  jego 

własnej, oryginalnej twórczości. 
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora. 
3. Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  wykorzystywanie  jego  pracy  z  podaniem  imienia 

i nazwiska autora do celów promocyjnych i dydaktycznych. 
4. Organizator zobowiązuje się, że bez zgody twórcy nie będzie dokonywać w niej zmian. 
 
 
 
Koordynatorzy Konkursu: 
Anna Hadała – e‐mail: a_hadala@poczta.fm  
Małgorzata Prucharska 
Jolanta Pyziak 
Elżbieta Kluz 


