REGULAMIN KONKURSU
„Dziedzictwo zaklęte w dawnych opowieściach i legendach ziemi
Rakowskiej oraz obszaru LGD Białe Ługi”
I. Ustalenia wstępne
1. Organizatorem
Konkursu
jest
Ochotnicza
Straż
Pożarna
w Rakowie zwana dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest promocja gminy Raków oraz obszaru LGD Białe
Ługi, promowanie dziedzictwa, historii oraz umacnianie tożsamości ze
środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców. Celem konkursu jest
również zachęcanie młodych mieszkańców do pisania i prezentowania
własnej twórczości w tym rozwijania umiejętności literackich.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej od 10 do 18 roku
życia.
4. Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Najciekawsze prace zostaną umieszczone w publikacji zawierającej
zbiór legend i opowieści związanych z terenem gminy Raków oraz
obszarem LGD Białe Ługi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu bez podania przyczyny,
- odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
- rozstrzygnięcia w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami
regulaminu.
II. Zasady konkursu
1. Zasięg konkursu – teren Gminy Raków oraz obszar LGD Białe Ługi.
2. Czas trwania konkursu:
- konkurs będzie trwać od 30.09.2021 – 11.11.2021 r.
- ostateczny termin przesyłania prac do 11.11.2021 r.
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.11. 2021 r.
3. Do konkursu przyjmowana jest praca:
- legenda związana z gminą Raków lub dowolną gminą z obszaru LGD
Białe Ługi – zawierająca elementy prawdziwych wydarzeń lub faktów
o wybranej miejscowości, miejscach lub ludziach,
- pisana prozą,
- praca musi mieć max. 2 strony,
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- standardowy margines: 2,5 cm, nagłówek i stopka: 1,5 cm,
- czcionka: Times New Roman 12,
- odstęp między wierszami: 1,5
- napisana w języku polskim,
- dotąd niepublikowana,
4. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko 1 pracę.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją
nadesłanej pracy.
III. Dostarczenie pracy
1. Prace w formacie WORD należy nadesłać na adres mailowy
osprakow@poczta.onet.pl z dopiskiem „Konkurs Dziedzictwo zaklęte
opowieściach i legendach”
2. Do każdej pracy muszą być dołączone wypełnione i podpisane
załączniki w formacie skanu lub zdjęcia:
- Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy,
- Załącznik nr 2 – oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw
autorskich na organizatora konkursu oraz o przetwarzaniu danych
osobowych,
- Załącznik nr 3 – oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie
wizerunku,
- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych dla uczestników konkursu.
3. Praca bez dołączonych w/w dokumentów lub przesłana w innym
formacie niż wskazany nie będzie brała udziału w konkursie.
IV. Sposób oceny pracy, skład jury.
1. Praca oceniana będzie przez członków Jury.
2. Członków Jury powołuje Organizator w liczbie 3 członków, po
zakończeniu terminu nadsyłania pracy.
3. Praca oceniana będzie według poniższych kryteriów, za każde
kryterium autor prac może otrzymać od 1 do 5 punktów.
Kryteria oceny pracy:
a) wartość merytoryczna – praca powinna zawierać prawdziwe fakty lub
wydarzenia związane z Gminą Raków lub obszarem LGD Białe Ługi ,
powinna mieć sens i być napisana w sposób zrozumiały;
b) estetyka pracy - standardowy margines: 2,5 cm, nagłówek i stopka: 1,5
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cm, czcionka: Times New Roman 12, odstępy między wierszami - 1,5;
c) poziom literacki pracy – napisana w języku polskim, bez błędów
ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych, mile widziane bogate
słownictwo;
d) samodzielność – cała praca ani jej część nie może być skopiowana z
innych już publikowanych materiałów literackich;
e) oryginalność – praca powinna być napisana w sposób ciekawy dla
czytelnika, mile widziane barwne opisy miejsc, zdarzeń, ludzi itp.
4. Indywidualna przyznana punktacja oceny pracy jest tajna.
5. Decyzja członków Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.11.2021 r.
– informacja o wynikach pojawi się na stronie internetowej gminy
Raków. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane
osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich prac.
7. Autorzy zwycięskich prac zostaną o tym fakcie poinformowani
telefonicznie lub poprzez e-mail.
V. Nagrody
1. Nagrodami z zajęcie I, II i III miejsca są zestawy nagród rzeczowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
3. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy zostaną
poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail.
4. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator
zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi
Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym
Regulaminie.
5. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
V. Polityka prywatności
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów
Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom/osobom trzecim
z wyjątkiem odbiorców danych osobowych, o których mowa w pkt. 7
Klauzuli informacyjnej RODO zawartej w Formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu.
3.
Przystępując
do
Konkursu,
uczestnik
wyraża
zgodę
na:
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a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach
określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych,
b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób,
w tym m.in. w Internecie oraz opracowanej publikacji) pracy konkursowej
uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w
której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji
Konkursu oraz działalności Organizatora.
4. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie
skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
VI. Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z koordynatorem
projektu i konkursu – Pauliną Szewczyk pod nr. tel. 600 330 476 lub poprzez
e-mail osprakow@poczta.onet.pl
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