Regulamin Konkursu ,,Połaniec oczami młodych’’

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Połaniec oczami młodych” w Połańcu, zwanego dalej
„Konkursem” jest Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Połańcu z
siedzibą w Połańcu, 28-230, ul. Ruszczańska 27.
§ 2. TERMIN I MIEJSCE
Wydarzenie odbędzie się dniu 16.02.2019r. w godz. 14:00 – 18:00 w kawiarni znajdującej się w
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec. Nie jest możliwy zdalny
udział w wydarzeniu.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które do dnia rozpoczęcia wydarzenia ukończyły 13
rok życia i nie ukończyły 19 roku życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja w terminie do 12.02.2019 roku za
pośrednictwem formularza dostępnego u wychowawców, bądź w sekretariacie Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu. Uczestnicy zgłaszają:
a) swój indywidualny udział, który jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na dobór ich
zespołu konkursowego przez Organizatora – zastrzega on sobie prawo do podejmowania
ostatecznych decyzji w sprawie składu grup (uczestnik zostanie poinformowany
maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem z kim jest w grupie);
b) udział zespołu od 2 do 4 uczestników (z wyszczególnieniem lidera zespołu) – dalej
„Zespół”.
3. W czasie i w miejscu trwania Wydarzenia przeprowadzony zostanie konkurs (dalej „Konkurs”),
którego przedmiotem będzie stworzenie przez Zespoły propozycji programów, odpowiadających
na zadane przez organizatorów pytanie ,,Czego brakuje w Połańcu dla młodzieży? Co
chcielibyście zmienić?’’. Wskazuje się, że Program obejmuje zarówno warstwę merytoryczną
(formularz programu), jak i prezentację końcową oraz wszelkie inne elementy Programu
stworzone w trakcie Wydarzenia. Wydarzenie jest bezpłatne, niebiletowane, ale obowiązuje na
nie wcześniejsza rejestracja. Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do:
a) Wypełnienia formularza rejestracyjnego;
b) Przybycia punktualnie na miejsce wydarzenia;
c) Dostarczenia zgody rodzica, w przypadku kiedy uczestnik jest niepełnoletni.

§ 4. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie stworzyć Program od podstaw w
czasie trwania Wydarzenia określonym w harmonogramie. Niedozwolone jest uprzednie

przygotowywanie i korzystanie w procesie tworzenia Programu z informacji przygotowanych
przez Zespoły przed Wydarzeniem.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie oświadczają, że:
a) będą w trakcie Wydarzenia przestrzegać regulaminu
b) Programy wykonane zostały w całości w trakcie trwania Konkursu samodzielnie i
Uczestnicy są ich wyłącznymi autorami;
3. Uczestnicy uprawnieni są do brania udziału w Konkursie tylko i wyłącznie w zakwalifikowanych
wcześniej Zespołach. Każdy członek Zespołu musi spełniać wymagania dla Uczestnika określone
w niniejszym Regulaminie.
4. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.
5. Dozwolone jest korzystanie w trakcie Wydarzenia z materiałów udostępnionych Zespołom przez
Organizatora, źródeł powszechnie dostępnych w Internecie, a także konsultacja z wskazanymi
przez Organizatora osobami, zwanymi na potrzeby Wydarzenia Mentorami.
6. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
a) Tworzenie Programu – w trakcie tego etapu Zespoły zakwalifikowane do udziału w
Wydarzeniu tworzą Programy związane z tematem Konkursu w oparciu o materiały
udostępnione im przez Organizatora w dniu Wydarzenia oraz zgodnie z postanowieniami
Regulaminu w czasie określonym w harmonogramie.
b) Prezentacja Programu– w trakcie tego etapu Zespoły biorące udział w Konkursie prezentują
stworzone przez siebie w ramach Wydarzenia Programy (jeden Program na jeden Zespół).
7. Czas na prezentację Programu przed Jury wynosi maksymalnie 5 minut dla każdego Zespołu. Po
prezentacji członkowie Jury mają możliwość zadania reprezentantom Zespołu kilku pytań
dotyczących Programu.
8. Każdemu z Zespołów biorących udział w Konkursie Organizator zapewnia miejsce do pracy z
dostępem do prądu, materiały papiernicze oraz wyżywienie.
9. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym
zakresie sprzęt oraz wszelkie inne przedmioty używane w trakcie tworzenia Programu (laptop,
tablet, smartfon).
10. Organizator rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia czy cała treść Programu (z wyłączeniem
gotowych, powszechnie dostępnych i legalnych baz danych) została stworzona przez Zespół w
ramach Konkursu.
11. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika lub Zespołu postanowień Regulaminu oraz
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo
dyskwalifikacji danego Uczestnika lub Zespołu z udziału w Konkursie.

§ 5. OCENA I NAGRODY
1. Programy będą oceniane przez jury składające się z Mentorów oraz Jurorów zaproszonych do
udziału w Wydarzeniu przez Organizatora (dalej „Jury”).
2. Wybór Mentorów i Jury należy wyłącznie do Organizatora. Mentorzy i Jurorzy mogą być
wybrani przez Organizatora spośród jego pracowników, współpracowników, kontrahentów,
partnerów.
3. Programy oceniane będą przez Jury w obrębie każdej z sześciu ścieżek według następujących
kryteriów: innowacyjność, funkcjonalność. Skala ocen członków Jury to 1-10, gdzie 10 jest
najwyższą możliwą oceną.
4. Ocena Jury stanowi 100% ostatecznego wyniku.
5. Organizator zakłada wyłonienie jednej zwycięskiej drużyny. Organizator zastrzega sobie także
prawo do powiększenia liczby nagrodzonych Zespołów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
niejasności dotyczących ostatecznego wyniku Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do
podjęcia wiążącej decyzji w tej sprawie.

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody rzeczowe o tej
samej wartości.
7. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny będzie wycieczka krajowa.
8. Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu otrzyma upominek.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub
niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu, w tym w
Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem Nagród.
2. Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu dostarczają Organizatorom w dniu Wydarzenia otrzymany
odpowiednio wcześnie wypełniony wzór zgody rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w
Konkursie oraz ponoszenia przez rodzica/ opiekuna prawnego odpowiedzialności prawnej za
wszelkie działania podjęte przez dziecko w czasie trwania Wydarzenia. Brak rzeczonego
dokumentu skutkował będzie dyskwalifikacją niepełnoletniego Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione bez opieki podczas
trwania Wydarzenia.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne dokonane na miejscu Wydarzenia.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK
1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018r., poz. 1000) przez Organizatora w celu procesu rekrutacji,
uczestnictwa, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
2. Organizator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Uczestnika po zrealizowaniu
wszystkich ww. celów.
3. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię,
nazwisko, uniwersytet/szkoła, organizacja, konto na portalu Facebook.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych
w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagród i wzięcia udziału
w Konkursie.
5. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o
Wydarzeniu dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia
Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do
otrzymania Nagród.

5. Niniejszy Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz zgoda rodzica dostępny jest dla Uczestników
na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oraz na serwisie społecznościowym
Facebook.

