Regulamin Konkursu
na prezentację multimedialną „Nasza piękna wieś”
1. Organizator: Wójt Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie.
2. Celem konkursu jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu i najbliższego otoczenia, budowanie
lokalnej tożsamości oraz tworzenie pozytywnego wizerunku miejscowości Gminy Raniżów.
Uczestniczący w konkursie mieszkańcy mają możliwość zaprezentowania otaczającej ich przestrzeni
społeczno-kulturalnej miejscowości.
Komisja konkursowa wybierze najciekawszą pracę multimedialną ukazującą dbałość o zachowanie
ładu przestrzennego i architektonicznego wsi, estetykę krajobrazu wiejskiego, rozwój społecznokulturalny prezentowanej miejscowości.
3. Zasady uczestnictwa:
a) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raniżów.
b) Na konkurs każdy może nadesłać swój pomysł na prawidłowo wypełnionym „Formularzu
Zgłoszeniowym”- Załącznik nr 1 do Regulaminu .
c) Zgłoszenia należy dostarczyć na nośniku elektronicznym osobiście lub przesłać na adres: Urząd
Gminy Raniżów lub Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie, 36-130 Raniżów, ul.
Rynek 6, w zaklejonej kopercie zatytułowanej „Konkurs na prezentację multimedialną – Nasza piękna
wieś”
d) Termin składnia zgłoszeń upływa 6 sierpnia 2018 roku o godz. 15.30
e) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 9 sierpnia 2018 r.
4. Wymagania dotyczące składania prezentacji multimedialnej:
a) Prezentację multimedialną należy dostarczyć w programie Power Point.
b) Prezentacje powinna zawierać materiał zdjęciowy dokumentujący estetykę krajobrazu wiejskiego
(stan budynków, wygląd prywatnych posesji) , rozwój społeczno-kulturalny wsi (działalność
organizacji pozarządowych, imprezy, kultura, tradycja). Wymagane jest oddzielenie slajdów
prezentujących poszczególne elementy. Materiał zdjęciowy należy opatrzyć komentarzem opisującym
przedstawione obiekty lub przedsięwzięcia. Oceniane będą jedynie prezentacje zawierające
maksymalnie 30 slajdów dotyczące tylko jednej miejscowości.
c) Każda prezentacja musi znajdować się w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą autora oraz
dopiskiem „Konkurs na prezentację multimedialną – Nasza piękna wieś”. Do pracy należy dołączyć
zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym opisem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy
(Załącznik do Regulaminu Konkursu).
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 prezentację multimedialną dotyczącą tylko
jednej miejscowości.

6. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę .
7. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu prezentacja multimedialna „Nasza piękna wieś” stanie się
własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować
na rzecz osób fizycznych i prawnych.
8. Każdy uczestnik na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich
na organizatora.
9. W przypadku zgłoszenia na adres e-mailowy: poczta@ranizow.pl , goksir@ranizow.pl, wysłanie
zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.
10. Przystąpienie do konkursu traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że opracowana
koncepcja nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych
praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikających z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej zobowiązanie spoczywa na osobie zgłaszającej projekt.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania w dowolny sposób zgłoszonych do
konkursu prezentacji multimedialnych bez uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia.
12. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowanie imienia i nazwiska i informacji o zwycięzcy
konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora bądź w
mediach i Internecie.
16. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr te: 17 22 85 703 wew. 307

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Adres:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:
…………………………………………………………………………………………………...
Adres rodzica lub opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:…………………………..
Oświadczenie:
1.

Oświadczam, że jestem autorem niniejszej prezentacji oraz że nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich ani
obowiązujących przepisów prawa.

2.

Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin konkursu na prezentację multimedialną „Nasza piękna wieś”.
3.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu prezentacji
multimedialnej „Nasza piękna wieś” całości autorskich praw majątkowych do hasła promującego w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)
……………………………………………………………………………
(Podpis autora ( rodzica lub opiekuna prawnego,
gdy autor jest osobą niepełnoletnią)

Miejscowość i data: ………………………...............

Oświadczenie
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Gminy Raniżów i GOKSiR-u moich danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
........................................................................................ w zakresie koniecznym do realizacji konkursu
na prezentację multimedialną „Nasza piękna wieś”.
Data i czytelny podpis...................................................................................................

