KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady – edycja III, 2016/17

(Na zgłoszenia czekamy do 15.01.2017 prosimy odesłać e-mailem:chlorofil@chlorofil.com.pl)

Niniejszym deklarujemy udział naszej placówki w bezpłatnym projekcie edukacji ekologicznej organizowanym
przez Fundację Chlorofil, KRS 0000393451 pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady i akceptujemy
warunki regulaminu konkursu:
Nazwa i adres szkoły:

Telefon:

e-mail:

Imię i nazwisko opiekuna
uczestników konkursu oraz
kontakt ( e-mail, tel. kom)

Zespoły
uczestniczące:

Nazwa zespołu lub nr klasy

Ilość uczestników:

Klasa/ liczba
uczestników

Podpis i pieczęć dyrektora placówki………………………………………………….

data……………………………

Organizator: Fundacja Chlorofil KRS 0000393451 www.chlorofil.com.pl chlorofil@chlorofil.com.pl, koordynator tel.kontaktowy 608 633 593
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Partnerzy projektu: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A., Byś-Wojciech Byśkiniewicz.
Akcja spełnia wymogi publicznych kampanii edukacyjnych określone w art. 4 pkt 9. ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. z 2015 r, poz.1688) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

PRACE KONKURSOWE III edycja 2016/17
( prosimy o uzupełnienie formularza, zaznaczenie kategorii konkursowej i dołączenie tej formatki do przesyłki z pracami konkursowymi)

adres wysyłki: Urząd Pocztowy Warszawa 27 (z dopiskiem) Odbiór w punkcie. Ul. Powstańców Śląskich 70, 01-380
Warszawa lub e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl

EKOZESPÓŁ ( nazwa)……………………………………………………………………………………………….
Pod kierunkiem ( imię i nazwisko promotora)……………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska członków ekozespołu:

 Kategoria I: Prace plastyczne: plakaty, instalacje artystyczne, prace w technice recycl-ART., ekologiczne
księgi, inne dzieła autorskie artystyczne i ekologiczne.
 Kategoria II: Multi-media: audio –wideo pliki mp3, mp4, avi, wmv, prezentacje ppt z lektorem, gry w technice
scratch.
 Kategoria III: Prezentacje ppt/pdf, ankiety, prace pisane tradycyjne.
Prawa autorskie. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie
prawa majątkowe i zaleŜne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu od daty wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:
a) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie,
b) wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć dostęp do
dzieła w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),
c) uŜywania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora i jego Partnerów, drukowanych i elektronicznych
(internetowych).

Organizator: Fundacja Chlorofil KRS 0000393451 www.chlorofil.com.pl chlorofil@chlorofil.com.pl, koordynator tel.kontaktowy 608 633 593
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Partnerzy projektu: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A., Byś-Wojciech Byśkiniewicz.
Akcja spełnia wymogi publicznych kampanii edukacyjnych określone w art. 4 pkt 9. ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. z 2015 r, poz.1688) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

