Regulamin konkursu
na program wycieczki

Bytom –moje miasto
1. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych.
Konkurs odbywa się w ramach projektu ”Nieobojętne w przestrzeni Bytomia”.
Konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.kobiety-bytom.pl.

i zgodnie z powszechnie

2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest:

promocja Bytomia,

pokazanie piękna i wyjątkowości miasta oraz najbliższych okolic poprzez wskazanie nietypowych atrakcji
np.: panoramy, terenów i obiektów historycznych, postindustrialnych, krypt, schronów, kulis teatrów, tras
rowerowych, terenów sportowych.
3. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu jest projekt jedno lub dwudniowej wycieczki po Bytomiu lub najbliższej okolicy.
Oczekujemy realnego programu wycieczki (kosztorys nie jest wymagany), zawierającego wskazania
proponowanych trasy i zwiedzanych obiektów, miejsc wypoczynku, posiłków, zakupów, godnego polecenia
noclegu, atrakcji kulturalnych (spektakle, koncerty) i sportowych(lekcja gry w golfa, nauka jazdy konnej).
4. Terminarz i wymagania dotyczące prac konkursowych.
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Pracę konkursową należy przesłać na adres liga@kobiety-bytom.pl lub liga.kobiet@op.pl . W opisie
projektu należy zamieścić nazwę: Program wycieczki na konkurs „Bytom - moje miasto”, organizowany
przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych.
Imiona i nazwiska autora/autorów, pełną nazwę programu wycieczki należy zgłaszać do dnia 15 września
2014 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.kobiety-bytom.pl.
Programy wycieczek, zakwalifikowane do konkursu, zostaną opublikowane na stronie www.kobiety-bytom.pl
w dniu 29 września 2014 r.
Wyniki głosowania wraz z listą przyznanych przez Jury Konkursu nagród zostaną ogłoszone na stronie
www.kobiety-bytom.pl do dnia 31 października 2014 r.
Wręczenie nagród odbędzie się do dnia 31 października 2014 r i będzie połączone
z oficjalną prezentacją programów, które zostały nagrodzone. Programy nagrodzone zostaną zrealizowane
latem 2015 roku.
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Zasady uczestnictwa.
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Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden program wycieczki.
Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być możliwa do
zrealizowania dla osób o przeciętnej sprawności fizycznej.
W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być oświadczenie jednego z
rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w
regulaminie.
Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich,
osobistych i majątkowych do przedstawionego programu, że praca konkursowa nie narusza praw osób
trzecich oraz, że uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu
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Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac
konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do
potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac niemożliwych do realizacji z uwagi na
ograniczenia czasowe, finansowe lub inne.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.
Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór
laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Jury może przyznać jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Może także nie
przyznać nagrody głównej, jeśli poziom prac nie uzasadnia jej przyznania.
3. Laureaci konkursu otrzymują następujące nagrody:
a) nagroda główna – 500 zł
b) dwie nagrody rzeczowe
4. Laureaci zastaną powiadomieni o wynikach konkurs drogą e-mailową.
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7. Postanowienia końcowe.
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Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kobiety-bytom.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w konkursie.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego
Dane osobowe uczestników konkursu podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U.
02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

