REGULAMIN KONKURSU
„Pozytywne zmiany w Dolinie Strugu”
1. Organizatorem konkursu jest: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”; ul.
Myśliwska 16; 36-030

Błażowa. Na jego zlecenie, Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego

„PRAWNIKON” zobowiązany jest przeprowadzić konkurs zgodnie z zawartą między tymi
podmiotami umową i niniejszym regulaminem.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z gmin Doliny
Strugu (Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn).
3. Przedmiotem konkursu jest napisanie opracowania, lub wykonanie prac podzielonych ze względu
na technikę wykonania:
1. Opracowanie pisemne pt. „Dolina Strugu moich marzeń” (maksymalnie do 10 stron A418 000 znaków)
2. Grafika komputerowa (praca powinna zostać wykonana za pomocą graficznych programów
komputerowych).
3. Malarstwo- dowolna forma.
4. Fotografia.
Ideą konkursu jest zachęcenie młodzieży z Doliny Strugu do twórczego spojrzenia na przyszłość
mikroregionu Doliny Strugu oraz ukazanie pozytywnych zmian, jakie przyniosła realizacja
„Wieloaspektowego

Programu

Rozwoju

„Sami

Sobie”

w

mikroregionie

Dolina

Strugu

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
4. Cele konkursu:


wyłonienie najlepszej pracy – spełniającej wytyczne Organizatora,



przedstawienie efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;



promowanie projektów realizowanych w ramach SPPW;



zwiększenie zainteresowania tematyką SPPW oraz jego wpływem na rozwój obszarów, które
dofinansuje;



zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu realizowanych projektów;



promocja Marki Doliny Strugu poprzez publikację prac pisemnych młodych liderów Doliny
Strugu;



kształtowanie pozytywnego wizerunku SPPW, w tym upowszechnienie informacji o SPPW
poprzez popularyzację prac konkursowych (tj. prezentowanie prac na wystawie w Szkole
Liderów w Chmielniku, umieszczanie prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na
stronach internetowych, profilach zamieszczonych na portalach społecznościowych);

5. Wytyczne do wykonywanych prac:
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Praca powinna przedstawiać przedsięwzięcia realizowane przez RTRP Dolinę Strugu w ramach
projektu „Sami Sobie”, rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu jakim jest
społeczny i gospodarczy rozwój mikroregionu „Dolina Strugu” czyli obszaru obejmującego 4
gminy (Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn),



Prace powinny odzwierciedlać cechy charakterystyczne dla tego mikroregionu, czym ten
mikroregion wyróżnia się w porównaniu do innych podobnych mikroregionów z najbliższego
i dalszego otoczenia,



Organizator dopuszcza wykonanie prac dotyczących działań „miękkich” takich jak: szkolenia,
wydarzenia

promocyjne,

doradztwo,

certyfikację

i

inne,

ale

także

inwestycje

infrastrukturalne: projekty realizowane w ramach naborów na piekarnie, przetwórnie
owocowo-warzywne, pszczelarstwo oraz turystykę, budowę Szkoły Liderów, magazynuprzechowalni a także Inter-Kluby.


Opracowanie może bazować na zmianach w regionie realizowanych przy pomocy programu
szwajcarskiego

6. W ramach konkursu dany uczeń może złożyć tylko jedną pracę.
7. Opiekunowie odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu w szkołach, przekażą organizatorom
wykonane prace, najpóźniej do dnia 17 października 2016 r. na adres: Biuro Projektu w Tyczynie,
ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn.
8. Kolejnym etapem będzie ocena prac przez kapitułę, w skład której wejdą:
a) Profesjonalny fotograf
b) Grafik komputerowy
c) Malarz/artysta
d) Polonista
Członkowie kapituły oceniać będą prace w swoich kategoriach. Każdy z członków kapituły
wyselekcjonuje najlepsze 3 prace dla poszczególnych kategorii wiekowych (szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły średnie).
9. Organizator przewiduje przyznanie nagród dla zwycięzców (I, II oraz III miejsce) w danej kategorii
wiekowej.
10. Kapituła przekaże organizatorowi wybrane prace. Następnie skontaktuje się z laureatami
odnośnie terminu odbioru nagród. Oficjalne przyznanie nagród odbędzie się podczas konferencji
podsumowującej projekt „Sami Sobie”.
11. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane uczestnikom konferencji na specjalnie przygotowanej
ekspozycji.
12. Wykonawcy prac (lub ich opiekunowie prawni) zobowiązani są wyrazić zgodę na umieszczanie ich
prac na stronie internetowej Organizatora oraz powielanie ich, szczególnie w postaci
elektronicznej i drukowanej. Zwycięskie prace zostaną umieszczone także w publikacji
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stanowiącej podsumowanie realizacji projektu „Sami Sobie” wykonywanej na zlecenie
Organizatora.
13. W załączniku nr 3 należy umieścić informację dotyczącą autora pracy: imię, nazwisko, klasa oraz
nazwa Szkoły.
Do zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 3 uczestnik dołącza:


Pracę w formie papierowej lub elektronicznej,



oświadczenia podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 i
2 do regulaminu .

14. W ramach konkursu dany uczeń może złożyć tylko jedną pracę.
15. Pracę należy dostarczyć osobiście bądź wysłać pocztą na adres: Regionalne Towarzystwo RolnoPrzemysłowe „Dolina Strugu” ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn do dnia 17 października 2016 r.
16. Spośród nadesłanych projektów powołana przez organizatora kapituła wybierze 9 (po 3 z każdej
kategorii wiekowej).
Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych oraz
wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych.
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…………………..………., dn. …………
miejscowość i data

Załącznik 1
Imię i nazwisko adres rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE O PRZEDSTAWIONEJ PRACY DO KONKURSU
Imię i nazwisko ucznia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/go córki/ syna w konkursie „Pozytywne zmiany w Dolinie
Strugu” i zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem ww. konkursu i w całości go akceptuję.

miejscowość, data
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czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2
…………………..………., dn. …………
miejscowość i data

Imię i nazwisko adres rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna /córki zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze
zm).

Imię i nazwisko dziecka:...........................................................................................

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępniania w zakresie
realizacji konkursu „Pozytywne zmiany w Dolinie Strugu” realizowanego przez Regionalne Towarzystwo
Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu.

……………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Nazwa i adres szkoły,

Imię i nazwisko ucznia,
adres, klasa,
Imię i nazwisko, adres i
telefon kontaktowy rodzica
/opiekuna prawnego który
podpisał oświadczenia
Krótki opis pracy
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