REGULAMIN KONKURSU

na zdjęcie promujące Rzeczniowski Rajd Rowerowy
„Ty i Ja. Rowery dwa”
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Rzeczniów i Stowarzyszenie Tworzyć
Edukować Rozwijać.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. W konkursie biorą udział uczestnicy rajdu rowerowego „Ty i ja rowery dwa”, osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Tematem konkursu jest zdjęcie z rowerem zrobione na terenie Gminy Rzeczniów lub
zrobione na innym terenie, ale zawierające elementy związane z Gminą Rzeczniów
lub Rzeczniowskim Rajdem Rowerowym „Ty i Ja. Rowery dwa”

CELE KONKURSU:
1.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej fotografii z rowerem na terenie Gminy
Rzeczniów lub elementami związanymi z Gminą Rzeczniów lub Rzeczniowskim Rajdem
Rowerowym „Ty i Ja. Rowery dwa”

2.

Określenie „najciekawsza fotografia z rowerem na terenie Gminy Rzeczniów lub elementami
związanymi z Gminą Rzeczniów lub Rzeczniowskim Rajdem Rowerowym „Ty i Ja. Rowery”
nie precyzuje konkretnego rodzaju fotografii. Organizator pozostawia inwencję uczestnikom .

3.

Celem konkursu jest popularyzowanie rodzinnej turystyki oraz promocja Gminy Rzeczniów i
Rzeczniowskich Rajdów Rowerowych.

FORMA KONKURSU:
1. Uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie przedstawiające jego lub jego rodzinę na
rowerze na terenie Gminy Rzeczniów lub zawierające elementy związane z Gmina
Rzeczniów, bądź Rzeczniowskim Rajdem Rowerowym „Ty i Ja. Rowery dwa”
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które są własnością osoby biorącej
udział w konkursie
3. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do zgłaszanej fotografii.

4. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii wraz
z imieniem, nazwiskiem na oficjalnej stronie UG – www.rzeczniow.info oraz
wykorzystania fotografii w celach promocyjnych.

5. Oceny fotografii oraz prac pisemnych dokona Jury Konkursu powołane przez
Organizatora konkursu.

PRZEBIEG KONKURSU:
1.

do 15.09.2017 – dostarczenie zdjęć z opisem (tytuł „Zdjęcie z rowerem w tle”,
autor, miejsce wykonania) do Urzędu Gminy, pok. 38.

2.

19.09.2017 r.– rozstrzygnięcie konkursu

3.

22.09.2017 r.- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się
podczas Rzeczniowskiego Rajdu Rowerowego „Ty i ja rowery dwa”.

4.

Organizator konkursu uhonoruje trzech laureatów nagrodami oraz zgłoszone
zdjęcia i prace pisemne zostaną zamieszczone na stronie internetowej UG.

5.

Więcej informacji na stronach: www.rzeczniow.info,

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO KONKURSU
NA „ZDJĘCIE Z ROWEREM W TLE” PROMUJĄCE RZECZNIOWSKI RAJD
ROWEROWY

„Ty i Ja. Rowery dwa.”

Imię i nazwisko
uczestnika konkursu:
Adres zamieszkania:
Wiek/
klasa, szkoła (jeśli
dotyczy):
Imię i nazwisko
rodzica, opiekuna
prawnego (jeśli
dotyczy):

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.
2. Oświadczam, że złożona praca jest mojego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
3. Ponoszę pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku,
gdyby udostępniona praca naruszyła prawa osób trzecich (w szczególności prawa
autorskie).

……………………………………………………..
/podpis uczestnika, podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich/

