REGULAMIN KONKURSU
„Szlakami miejsc niezwykłych”

§ 1 . Organizator
1. Organizatorem Konkursu Rodzinnego jest Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji
Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28, tel. 34 31 41 268, email: dkkozieglowy@wp.pl
2. Konkurs odbywać się będzie w ramach projektu „Historie nieznane a bliskie w Gminie

Koziegłowy”dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2020”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i Centrum Inicjatyw Lokalnych w terminie od 07.08.2020 do
30.09.2020
§ 2. Cel
1. Konkurs ma na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez obcowanie

z kulturą oraz promocję istotnych dla Gminy Koziegłowy miejsc, wydarzeń, zabytków
kultury i przyrody wśród dzieci i dorosłych a także pobudzenie patriotyzmu
i przywiązania do swoich „małych ojczyzn” z wykorzystaniem elementów rywalizacji.
§ 3. Uczestnicy

1. Konkurs jest konkursem otwartym, skierowanym do wszystkich mieszkańców z terenu

2.
3.

4.

5.

Gminy Koziegłowy. Każdy uczestnik będzie miał okazję do wykazania się
kreatywnością, sprawnością i umiejętnościami logistycznymi.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wcześniejsza Rejestracja uczestnictwa
poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej.
Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie MGOPK w Koziegłowach:
www. dk-kozieglowy.pl w zakładce „Historie nieznane a bliskie”. Należy odesłać ją do
organizatora pocztą elektroniczną dkkozieglowy@wp.pl lub złożyć osobiście do
siedziby Organizatora: Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury Koziegłowy
ul. Żarecka 28 .
Uczestnikiem konkursu może być każda RODZINA zamieszkała na terenie Gminy
i Miasta Koziegłowy. Pod pojęciem Rodzina rozumie się: rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie, ciocia, wujek, kuzynka, kuzyn.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie :
a) do 16 roku życia pod opieką rodziców bądź ich prawnego opiekuna.
b) od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców bądź ich prawnego opiekuna.
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Osoby niepełnoletnie wraz z kartą zgłoszenia dostarczają pisemne zgody opiekunów
na uczestnictwo w Konkursie.
7. Poprzez rejestrację i udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym
w regulaminie,
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu,
c) Opublikowanie przez Organizatora w mediach jego wizerunku oraz danych
osobowych.
8. Uczestnicy przystępując do Konkursu biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawnocywilną na cały czas trwania Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich
odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
6.

§ 4. Zasady Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 7 sierpnia 2020r do 30 września

2020 na terenie Gminy Koziegłowy.
2. Konkurs polega na odwiedzeniu jak największej liczby ciekawych miejsc (związanych z
historią, przyrodą, architekturą) w Gminie Koziegłowy. Propozycje miejsc umieszczone
będą na stronie internetowej MGOPK: dk-kozieglowy.pl .
3. Za każde odwiedzone miejsce z listy przyznany będzie 1 punkt.
4. Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych 5 punktów za odnalezienie i
udokumentowanie (zdjęcie + potwierdzony opis) miejsca wartościowego pod
względem historycznym, przyrodniczym czy architektonicznym nieznajdującego się na
liście proponowanych miejsc w Gminie Koziegłowy.
5. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć dokumentację fotograficzną
odwiedzonych
miejsc,
którą
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
dkkozieglowy@wp.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie MGOPK w Koziegłowach do
30 września 2020 r.
6. Rodziny, które zdobędą jak najwięcej punktów otrzymają nagrody rzeczowe.
7. Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięski Zespół konkursowy.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 14 października w 2020r. na
stronie internetowej organizatora.
9. Laureaci o zwycięstwie zostaną poinformowani telefonicznie.
10. Rozdanie nagród ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Covid-19 odbędzie się
indywidualnie w siedzibie Organizatora, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
§ 5. Wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem

Organizatorowi zgody na jej nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej
dkkozieglowy@wp.pl i w mediach społecznościowych MGOPK w Koziegłowach,
opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych
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z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych
i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że
przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii,
a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
3. Jeśli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik
przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej
fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
4. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia
szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich
dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych
praw.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
2. W kwestiach spornych dotyczących Konkursu decydujący głos ma Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub przerwania Konkursu

z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
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