REGULAMIN
KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ TRASĘ ROWEROWĄ W POWIECIE OPOCZYŃSKIM
Konkurs organizowany w ramach
IV Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
- Opoczno 2017 -

I.

Organizator konkursu: Powiat Opoczyński.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cele Konkursu
Poznawanie uroków Ziemi Opoczyńskiej, zabytków, krajobrazu, pomników przyrody itp.
Popularyzacja i upowszechnienie wiedzy o zabytkach powiatu opoczyńskiego.
Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i zachęcenie do czynnego wypoczynku.
Kształtowanie właściwych postaw wobec regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Popularyzowanie historii naszej Małej Ojczyzny.
Promowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Opoczyńskiej.

III. Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w konkursie zapraszamy pasjonatów jazdy na rowerze, którzy przemierzając drogi,
dróżki i ścieżki chcą podzielić się swoimi ulubionymi trasami rowerowymi.
2. Konkurs polega na opracowaniu jednodniowej trasy rowerowej przebiegającej na terenie
powiatu opoczyńskiego.
3. Wskazane jest, ale niekonieczne, aby trasa rowerowa rozpoczynała się lub kończyła
w Opocznie, będącym siedzibą władz Powiatu Opoczyńskiego.
4. Praca konkursowa powinna zawierać:
a) wersję graficzną szlaku,
b) opis interesujących miejsc znajdujących się na szlaku,
c) dokumentację fotograficzną (JPG, min. 1200 – 1600 pikseli), zawierająca krótki
opis,
d) określenie przybliżonego, minimalnego czasu koniecznego do przebycia trasy,
e) zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (wzór zgłoszenia stanowi załącznik do
Regulaminu).
Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumentację dotyczącą punktów a, b i c, na płycie CD, w
formacie PDF i programie edytowalnym (np. Word).
5. Trasy powinny uwzględniać atrakcyjne miejsca w powiecie opoczyńskim, a także te przydatne
podczas przejazdu, np.:
a) obiekty zabytkowe,
b) atrakcje przyrodnicze oraz malownicze krajobrazy,
c) miejsca poświadczające ważne wydarzenia historyczne,
d) obiekty i miejsca obecnie istotne dla lokalnej społeczności,
e) kapliczki przydrożne i świątki,
f) infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną,
g) gospodarstwa agroturystyczne,
h) miejsca wypoczynku, w tym wyżywienie i noclegi,
i) sklepy,
j) inne.
6. Uczestnik zgłasza udział w konkursie wyłącznie na karcie zgłoszenia, której wzór formularza
załączony jest do regulaminu.
7. Złożenie przez uczestnika karty zgłoszenia do organizatora jest równoznaczne z:

a) oświadczeniem, iż uczestnik zapoznał się z zapisami regulaminu i akceptuje jego
postanowienia,
b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2135 ze zm.),
c) oświadczeniem, iż posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy.
IV. Terminy i organizacja konkursu
1. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do 15 marca 2017 r. w biurze
podawczym Starostwa Powiatowego w Opocznie lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych
Ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno
z dopiskiem: KONKURS NA TRASĘ ROWEROWĄ.
Liczy się data rejestracji w urzędzie potwierdzona pieczęcią wpływu.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2017 r. podczas uroczystości
4. Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz opublikowane
na stronie internetowej Powiatu Opoczyńskiego.
V.
1.
2.
3.

4.

5.

Ocena i nagrody
Oceny prac dokona Jury, którego członków wytypuje Organizator.
Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora:
- za I miejsce – 700 zł,
- za II miejsce – 500 zł,
- za III miejsce – 400 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród przez Jury, zarówno w zakresie
klasyfikacji, jak również wysokości kwot, a nawet do odstąpienia od przyznania którejś
z nagród (w wypadku prac o niewysokiej wartości).
Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla celów promocyjnych Powiatu Opoczyńskiego, publikowania ich w
Internecie, a także do druku w dowolnym nakładzie i liczbie publikacji.
2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
3. Przesyłając prace na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie warunki
zawarte w niniejszym regulaminie. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem
decyduje organizator.
4. Koszty związane udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
5. Karta zgłoszenia musi zawierać wypełnione wszystkie pola. Natomiast w przypadku uczestnika
pełnoletniego, bez podpisu pozostaje jedynie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Osobą odpowiedzialną za konkurs z ramienia organizatora jest pracownik Wydziału Oświaty
i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego: Elżbieta Kossowska-Majkut, tel. 44/736 15 51
wew. 28, e-mail: e.kossowska@opocznopowiat.pl , ul. Rolna 6, pokój 207.

Konkurs na najciekawszą trasę rowerową w powiecie opoczyńskim

K a r t a

z g ł o s z e n i a

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu .......................................................................................................
...................................................................................................

Lat .....................................

Adres........................................................................................................................................................
..............................................................................

Telefon kontaktowy..............................................

Pesel....................................................................

NIP..................................................................

Tytuł i przebieg opisanej trasy .................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Długość trasy............... km

Czas trwania przejazdu ......................................................................

Oświadczam, że:
a) zapoznałem/łam się z zapisami regulaminu i akceptuje jego postanowienia,
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.),
c) posiadam prawa autorskie do zgłoszonej pracy.
......................................................................................
Data i podpis czytelny uczestnika konkursu

W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej:
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika...................................................................
...................................................................

Telefon kontaktowy.......................................................

Adres.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział (podać imię i nazwisko uczestnika, stopień
pokrewieństwa) ................................................................................................................................ oraz
zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i zgadzam się na jego warunki.

........................................................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika

