
Regulamin konkursu Ludzik z historią w tle.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.

2. Regulamin  stanowi  podstawę  konkursu  i  określa  w  szczególności  zasady  i  warunki
uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników oraz politykę prywatności konkursu.

3. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  pełną  akceptacją  przez  uczestnika
regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w regulaminie zasad,  jak również potwierdza,  iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

4. Konkurs  organizowany  jest  w ramach realizacji  projektu  Wędrówki  szlakiem roślin.
Projekt  realizowany  jest  przez  Fundację  Edukacji  Międzykulturowej.  Projekt  jest
współfinansowany  w  ramach  programu  polskiej  współpracy  rozwojowej  Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP. 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs  wpisuje  się  w  cel  projektu  jakim  jest  organizacja  wydarzenia  otwartego
adresowanego  do  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Bohaterami  projektu  Wędrówki
szlakiem roślin są: kukurydza, pomidory, ziemniaki, kapusta, len, owoce cytrusowe, ryż,
herbata,  kawa,  kakaowiec,  palma  olejowa  i pszenica.   Konkurs  ma  za  zadanie
przybliżenie w/w roślin.

2. Konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie gminy Kampinos.

3. Przedmiotem konkursu jest:

1. wykonanie  ludzika,  który  będzie  w  sobie  zawierał  jedną  z  roślin:   kukurydza,
pomidory, ziemniaki, kapusta, len, owoce cytrusowe, ryż, herbata, kawa, kakaowiec,
palma olejowa i pszenica. Pozostałe elementy ludzika są dowolne.

2. Następnie należy zrobić zdjęcie wykonanego ludzika na dowolnym tle i przesłać na
adres mailowy bpgkampinos@gmail.com w dniach 16.10. - 30.10.2017 r. 

3. do zdjęcia należy dołączyć wypełnioną ludzikową metryczkę, która stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu. 

4. Każda rodzina może zgłosić tylko jedno zdjęcie ludzika.

5. Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego leżą po stronie uczestników.
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WARUNKI UCZESTNICTWA I PRAWA AUTORSKIE

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia wykonanego ludzika na
adres  email:  bpgkampinos@gmail.com do  dnia  30.10.2017  r,  wraz  z  ludzikową
metryczką. 

2. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na
publikację  oraz  podanie  nazwiska  autora w materiałach promocyjnych  związanych z
konkursem, a także wykorzystanie zdjęcia w celach promocyjnych. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drodze internetowego głosowania.

4. Zgłoszenie do konkursu zdjęcia równoważne jest z oświadczeniem, iż  uczestnik jest
właścicielem  wszelkich  praw  autorskich  (osobistych,  majątkowych)  i  niniejszym
przekazuje  Organizatorowi,  czyli  Bibliotece  Publicznej  Gminy  Kampinos  prawa  do
nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia konkursowego w dowolny sposób, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji.

5. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
będzie formułowała roszczenia dotyczące zdjęcia zgłoszonego w konkursie. 

NAGRODY

Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody

1. Nagroda główna dla zwycięzcy w postaci zestawu plastycznego.

2. Dwa  kolejne  zdjęć,  które  uzyskają  najwyższą  liczbę  głosów  otrzymają  nagrody
pocieszenia również w postaci zestawów plastycznych.

Nagrody  w  konkursie  zostały  ufundowane  w  ramach  realizacji  projektu  Wędrówki
szlakiem roślin, realizowanego przez Fundację Edukacji Międzykulturowej. 

ZASADY KONKURSU

1. Wybór  zwycięskiego  zdjęcia  odbędzie  się  w  drodze  głosowania  internetowego.
Internauci  dokonają  wyboru  najlepszego  zdjęcia  poprzez  głosowanie  na  stronie
biblioteki www.biblioteka.kampinos.pl  w terminie 2.11. - 18.11.2017 r. 

2. W konkursie  zwycięża  zdjęcie,  które  uzyska  najwyższą  liczbę głosów w głosowaniu
internetowym.
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3. Wszystkie zgłoszone zdjęcia zostaną wydrukowane oraz zaprezentowane na wystawie
podczas Tygodnia Edukacji Globalnej tj. 22.11. - 26.11.2017 r, w Bibliotece Publicznej
Gminy Kampinos.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 22.11.2017r, podczas warsztatów wieńczących
projekt pt. Wędrówki szlakiem roślin.

2. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  Organizatora
www.biblioteka.kampinos.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej.
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