REGULAMIN KONKURSU
„U MNIE – PRZEWODNIK SZCZUROWSKI”
organizowanego w ramach projektu „Atlas małej ojczyzny –
mikrotoponimia regionu szczurowskiego”
I. ORGANIZATORZY
§1 Organizatorem konkursu „U mnie – przewodnik szczurowski” (dalej: KONKURS) jest
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej (dalej: ORGANIZATORZY).
§2 Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Atlas małej ojczyzny – mikrotoponimia
regionu szczurowskiego” (dalej: PROJEKT) dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury
w programie „Ojczysty – dodaj do lubionych”.
II. ZASADY UCZESTNICTWA, KATEGORIE I TRYB ZGŁOSZEŃ
§3 Konkurs ma charakter lokalny i skierowany jest do mieszkańców Gminy Szczurowa:
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich i dorosłych (dalej:
UCZESTNICY).
§4 W imieniu niepełnoletnich uczestników konkursu zgłoszenia powinien dokonać rodzic,
opiekun prawny, nauczyciel lub inny upoważniony pracownik szkoły (dalej: OPIEKUN).
§5
Zgłoszenia
należy
dokonać
drogą
elektroniczną
(adres
e-mail:
konkurs.przewodnikszczurowski@gmail.com) lub osobiście w siedzibie Gminnego
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej do 30 września 2017 roku.
§6 W temacie e-maila ze zgłoszeniem prosimy umieścić nazwę konkursu oraz imię i
nazwisko uczestnika (uczestników).
§7 Zgłoszenie powinno zawierać pracę konkursową oraz wypełniony przez uczestnika lub
opiekuna (w przypadku uczestników niepełnoletnich) formularz zgłoszeniowy (załącznik 1).
§8 Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów e-mailem zwrotnym.
§9 Pracę konkursową może wykonać maksymalnie dwoje uczestników przy czym jeden
uczestnik nie może być autorem więcej niż jednej pracy.
§10 Udział w konkursie jest bezpłatny, a organizatorzy nie czerpią żadnych korzyści
materialnych z tytułu jego organizacji.
III. PRZEBIEG KONKURSU I JURY
§11 Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w wybranej: formie
questingu, filmu, zdjęć z opisem, legend, historii i opisu miejsc, planu spacerów lub
wycieczek po Gminie Szczurowa. W pracy konkursowej można także łączyć wszystkie
wymienione formy.
§12 Prace konkursowe powinny zostać zapisane w jednym z następujących formatów: MP4,
AVI, WMV, MKV (w przypadku filmu), MP3, MIDI, WAV, AAC (w przypadku nagrań),

PNG, JPEG, TIFF (w przypadku zdjęć). Pliki tekstowe powinny mieć rozszerzenia .doc,
.docx.
§13 Prace plastyczne – rysunki i opisy wykonane ręcznie powinny zostać zdigitalizowane
przez uczestników konkursu. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odstępstwo od tej
zasady po uprzednim ustaleniu z organizatorami.
§14 Nad przebiegiem konkursu czuwać będą wyznaczeni przez organizatorów w §36
koordynatorzy.
§15 Prace oceniać będzie Jury obradujące pod przewodnictwem opiekuna merytorycznego
projektu – dra hab. Kazimierza Sikory.
§16 Skład Jury powołany zostanie przez dra hab. Kazimierza Sikorę i kierownika projektu
Barbarę Żebrowską spośród przedstawicieli organizatorów, pracowników Urzędu Gminy
Szczurowa oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
IV. SPRAWDZENIE PRAC, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I
OGŁOSZENIEWYNIKÓW
§17 Prace konkursowe ocenione zostaną przez Jury po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.
§18 Spośród nadesłanych prac Jury wybierze najwyżej ocenione, na podstawie których
powstanie aplikacja mobilna na smartfony i tablety, mająca charakter multimedialnego
przewodnika po Gminie Szczurowa. O wyniku konkursu uczestnicy, zostaną poinformowani
drogą e-mailową do 31 października 2017 roku.
§19 W konkursie oceniany będzie sam pomysł, jak też atrakcyjna forma opisu miejsc lub
zaproponowanej trasy, jakość wykonania raz możliwie szerokie wykorzystanie
funkcjonujących, zwyczajowych nazw miejscowych.
§20 Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. O dokładniej dacie, zakwalifikowani uczestnicy zostaną
poinformowani drogą e-mailową.
§21 Tryb pracy jurorów reguluje Przewodniczący Jury.
§22 Prace niezgodne z regulaminem, naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne
i obyczajowe oraz zgłoszone bezpośrednio przez niepełnoletnich uczestników nie będą
rozpatrywane.
§23 W przypadku wątpliwości co do oceny prac konkursowych lub rozstrzygnięcia konkursu,
decydujący głos posiada przewodniczący Jury.
V. NAGRODY
§24 Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych lub
pozaregulaminowych.
§25 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, których rozdanie nastąpi
w listopadzie 2017 r. na spotkaniu finalizującym projekt.
§26 O rozdaniu nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani najpóźniej 31 października
2017 roku drogą e-mailową.

§27 Jury podejmie decyzję o przyznaniu nagród opisanych w §25 na posiedzeniu zwołanym
po terminie nadsyłania zgłoszeń i sporządzi werdykt, który zostanie oficjalnie ogłoszony na
spotkaniu finalizującym projekt.
§28 Laureaci konkursu zobowiązani są przybyć na spotkanie finalizujące projekt.
Niepełnoletni uczestnicy powinni znajdować się pod opieką osoby do tego upoważnionej;
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników podczas ich udziału w rozdaniu
nagród, przejazdu na to wydarzenie i powrotu z niego.
§29 Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników i opiekunów na rozdanie
nagród, zapewniają jednak zaświadczenia o udziale w wydarzeniu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT Z KOORDYNATORAMI
KONKURSU
§30 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego
regulaminu.
§31 Złamanie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu
skutkować będzie wykluczeniem z konkursu.
§32 Przystąpienie do konkursu i podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na ich przetwarzanie przez organizatorów dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 ze zm.).
§33 Przystąpienie do konkursu wiąże się z nieodwołalną zgodą uczestnika na bezpłatne
zarejestrowanie w czasie konkursu oraz utrwalenie za pomocą wszelkich technik na
nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych, a także na przeniesienie autorskich
praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych w materiałach służących pośrednio
lub bezpośrednio promocji konkursu, bez ograniczeń czasowych i przy pomocy dowolnych
mediów oraz zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej lub jej fragmentu w aplikacji
mobilnej tworzonej w ramach projektu.
§34 Wszelkie informacje o konkursie organizatorzy będą zamieszczać na stronach
internetowych Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej (www.gckszczurowa.pl) i Bukietu szczurowskiego (www.bukietszczurowski.pl/) a także fanpage’u
organizatorów na portalu Facebook (www.facebook.com/GCKCziS-Szczurowa).
§35 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w formule konkursu oraz
w niniejszym regulaminie, przy czym zmiany w regulaminie zostaną każdorazowo ogłoszone
na stronach internetowych określonych w §34.
§36 Regulamin jest dostępny do wglądu na stronach internetowych określonych w §34 oraz w
siedzibie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej po uprzednim
ustaleniu z organizatorami.
§37 Organizatorzy dla potrzeb przeprowadzenia konkursu powołują koordynatorów w
składzie: Michał Pastuch i Barbara Żebrowska. Opiekunem naukowym konkursu jest dr hab.
Kazimierz Sikora.
§38 Kontakt z koordynatorami konkursu możliwy jest za pośrednictwem e-maila:
konkurs.przewodnikszczurowski@gmail.com.

