Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Regulamin konkursu
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
pt. „Moja mała ojczyzna – lubię to!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w
konkursie pt. „Moja mała ojczyzna – lubię to!” zwanym dalej „Konkursem”.
§2
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”,
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 A, 34 - 600 Limanowa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
KRS pod numerem 0000175862, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,

NIP 7371960933, REGON 492919791, e-mail: rdr@poczta.com.pl, zwany

dalej „Organizatorem”.
§3
Konkurs pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!” jest częścią zadania publicznego
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2014 r. pn. ,,MECENAT
MAŁOPOLSKI”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego.
§4
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.rdr.ilimanowa.pl.
II. KONKURS
§5
1. Konkurs ma na celu:
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a) poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu,
b) wprowadzenie elementów kultury regionalnej do życia społeczności uczniowskiej,
c) rozbudzenie zainteresowań związanych z poznaniem i utrwalaniem wartości kulturowych
regionu.
2. Tematyka konkursu obejmuje historię, zabytki, architekturę okolicznych miejscowości oraz
biografie ludzi wywodzących się z powiatu limanowskiego.
3. Zakres wiedzy, który obejmuje zagadnienia związane z konkursem zawiera publikacja i
bibliografia sporządzona przez Organizatora. Publikacja zostanie udostępniona uczestnikom
konkursu

po

dostarczeniu

Organizatorowi

prawidłowo

wypełnionego

formularza

zgłoszeniowego potwierdzającego chęć udziału w konkursie.
§6
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI z terenu
powiatu limanowskiego.
2. Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 15 uczniów biorących udział w konkursie.
3. Konkurs będzie rozgrywany w kategorii indywidualnej.
4. Potwierdzenie udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego wzoru
formularza zgłoszenia potwierdzającego chęć udziału w konkursie i przesłanie go na adres
e-mail Organizatora lub osobiste dostarczenie go do siedziby Organizatora w terminie do dnia
31.05.2014r. O terminowości złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do
biura Organizatora.
5. Formularz zgłoszenia do konkursu zawiera:
- zgodę na udział w konkursie
- dokładny adresem szkoły podstawowej z której pochodzi uczeń
- imię i nazwisko, klasa, uczestnika konkursu
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy
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6. Formularz zgłoszenia powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek
elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. Uczestnik
Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu
oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
7. Po otrzymaniu formularza zgłaszającego do udziału w konkursie, zarówno tego prawidło
jak i błędnie wypełnionego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo
przez Organizatora.
8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie firmy Organizatora, oraz
inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu
Konkursu.
9. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w
całości przez jednostkę zgłaszającą swój udział w Konkursie. Zgłaszający swój udział w
Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
11. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
12. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
§7
1. Konkurs zorganizowany zostanie w szkołach z terenu powiatu limanowskiego, które
wyrażą chęć uczestnictwa w organizowanym konkursie w dniu i godzinie wcześniej
ustalonym pomiędzy Szkołą a Organizatorem.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 02.06.2014r. do 20.06.2014r.
§8
1. Uczeń rozwiązuje test jednocześnie zaznaczając na nim poprawne odpowiedzi. Test
zawiera zadania otwarte, zamknięte i wielokrotnego wyboru.
2. Przed rozpoczęciem konkursu każdy uczeń otrzyma dokładną instrukcję rozwiązania testu.
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3. Czas trwania konkursu wynosi 60 minut.

III. KOMISJA KONKURSOWA I PUBLIKACJA WYNIKÓW
§9
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora składa się z pracowników
Organizatora. Komisja może działać w składzie 3 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni
laureatów Konkursu z największą ilością punktów i przydzieli im odpowiednie miejsca.
3. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów decydującym
będzie data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora.
4. Wyniki konkursu zostaną przekazane do poszczególnych szkół w ciągu tygodnia od daty
zakończenia przeprowadzenia konkursu we wszystkich szkołach biorących udział w
konkursie.
5. Wyniki Konkursu zostaną również podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Organizatora (www.rdr.ilimanowa.pl).
6. O terminie i miejscu odbioru nagród szkoły/uczestnicy zostaną powiadomieni odrębną
wiadomością e-mail.
7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
IV NAGRODY W KONKURSIE
§10
1. Pierwszych 16 osób z największą liczbą punktów otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Laureaci konkursu (1,2,3 miejsce) zostaną nagrodzeni dyplomami, nagrodami rzeczowymi
w postaci tableta 7.
3. Laureaci konkursu (4,5,6 miejsce) zostaną nagrodzeni dyplomami, nagrodami rzeczowymi
w postaci odtwarzacza MP4.
4. Kolejnych 10 laureatów konkursu otrzyma nagrody w postaci pendrive'ów.
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5. Laureaci konkursu zostaną odpowiednio wcześnie poinformowania oraz zaproszeni na
uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w określonym terminie i miejscu.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
§ 11
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika formularza zgłoszenia, będące potwierdzeniem udziału w konkursie z przyczyn od
niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji
jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody
lub sprzedawcy.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać na adres e-mail:
rdr@poczta.onet.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z
uzasadnieniem.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od
daty ich otrzymania przez Organizatora.
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4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie
7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 13
1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest
Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby
Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, wyłonieniem laureatów, poinformowaniu laureatów o wygranej, przyznaniem i
wydaniem nagród, a także działaniami promocyjnymi w projekcie.
3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
otrzymania nagrody.
4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane
osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.
5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża również zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celach promocyjnych. Możliwe
formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.
6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną wykluczone z udziału
w Konkursie.
§ 14
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego.
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