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KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ RELACJĘ PROMUJĄCĄ
TURYSTYKĘ ROWEROWĄ I UROKI ZIEMI PARCZEWSKIEJ

1. Organizatorem konkursu jest Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” działający
przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
ul. 11 Listopada 90 21-200 Parczew.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Parczewie biorących udział w wycieczkach rowerowych / rajdach
rowerowych zorganizowanych w ramach projektu „Turystyczna Jedynka”.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie relacji promującej turystykę rowerową
i uroki ziemi parczewskiej w formie zdjęć lub krótkich filmików.

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: I kategoria -na najlepsze zdjęcia,
II kategoria – na najlepszą relację z rajdu.

5. Cele konkursu to: współtworzenie działań promujących turystykę rowerową
i uroki ziemi parczewskiej, promocja projektu „Turystyczna Jedynka”.

6. Sposób przeprowadzenia konkursu:
a. Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace w danej kategorii.
b. Format prac w I kategorii: oryginalne fotografie zapisane w formacie JPG.
c. Kategoria II: krótki filmik trwający 1 – 2 minuty.
d. Prace konkursowe należy dostarczyć na nośniku CD lub DVD (filmiki).
e. Każda praca powinna posiadać swój oryginalny tytuł.
f. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.

g. Każdą pracę wraz z kartą zgłoszenia należy przekazać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs – Turystyczna Jedynka”. Każda praca powinna być
oddzielnie zapakowana.

7. Prace konkursowe należy przekazać do dnia 7 października 2022 r. do świetlicy
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
(pani Joanna Haczuk i pani Monika Chomicz). Termin przekazania prac może
ulec wydłużeniu).

8. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania
podsumowującego projekt „Turystyczna Jedynka”.

9. Do konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające wymagania zawarte
w regulaminie, a oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez
organizatora.

10. Prace niezgodne z wymogami regulaminu, o złej jakości, niekompletne, bez karty
zgłoszenia lub nieprawidłowo wypełnioną karta zgłoszenia nie będą dopuszczone
do udziału w konkursie.

11. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: estetyka, wartość artystyczna, ukazanie
piękna przyrody ziemi parczewskiej, wartość dokumentalna.
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12.Komisja Konkursowa nagrodzi po trzy prace z każdej kategorii (miejsca: I, II, III).
13.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze
odwoławczej.

14.Nagrody w konkursie zostały zakupione w ramach realizacji zadania publicznego
pod nazwą „Turystyczna Jedynka” współfinansowanego ze środków Rządowego
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO –
EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4.

Parczew, 02 września 2022 r.
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KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ RELACJĘ PROMUJĄCĄ TURYSTYKĘ

ROWEROWĄ I UROKI ZIEMI PARCZEWSKIEJ

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

Klasa .............................

Kategoria: □ fotografia □ film (zaznaczyć prawidłowy kwadrat)

Tytuł pracy: ........................................................................................................................

Oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie.

2. Oświadczam, że praca wykonana została samodzielnie przez moje dziecko.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka danych osobowych

zamieszczonych w niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia niniejszego

konkursu, w którym uczestniczy moje dziecko.

Część informacyjna Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest

wymogiem niezbędnym do udziału w konkursie. Brak podania danych osobowych

uniemożliwi udział w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych będzie się

odbywać na podstawie udzielonej zgody w celu oceny prac, wręczenia nagród

i opublikowania nazwisk zwycięzców na stronach internetowych oraz podczas

uroczystości wręczania nagród. Dane osobowe będą przechowywane przez UKS

„Jedynka” i Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie

do czasu zakończenia konkursu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,

cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo
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wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie

danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Dane osobowe nie będą

przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej

wycofaniem.

4. Wyrażam zgodę na ujawnienie wizerunku mojego dziecka na stronach

internetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie

oraz Facebooku szkoły (umieszczenie zdjęć zarejestrowanych podczas konkursu

i uroczystości wręczenia nagród na stronie internetowej organizatora konkursu),

a także wykorzystanie zdjęć do dokumentacji rozliczeniowej i promocyjnej

konkursu.

5. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie

publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach

promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych i profilach

w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.

6. Akceptuję Regulamin w/w konkursu.

……………………................................ ………………………………..………..
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


	



