Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 36/2018 Wójta Gminy w Rudzie
Malenieckiej z dnia 29 czerwca 2018 r.

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży realizowanego przez gminę Ruda
Maleniecka

w

ramach

projektu

"Promocja

Gminy Ruda Maleniecka

poprzez

upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
§ 1. Organizator Konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Ruda Maleniecka
§ 2. Cele Konkursu:
Celem konkursu jest promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz tradycji
rybackich. Celem pośrednim jest zainteresowanie dzieci

i

młodzieży

tematyką

rybactwa

oraz

zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej.
Prace literackie napisane przez uczestników konkursu muszą nawiązywać do bogatych tradycji
rybackich Gminy Ruda Maleniecka i jej historii.
§ 3. Warunki uczestnictwa i termin:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w następującej grupie wiekowej:
- uczniowie klas IV-VI
2. Ze względu na wiek dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie wymagana jest zgoda
i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
3. Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 1 pracę literacką (wiersz) o tematyce ściśle
związanej z rybackimi tradycjami Gminy, bądź jej walorami turystycznymi:
- wiersz – maksymalnie 15 wersów;
- praca musi być wykonana samodzielnie,
4. Wszystkie prace należy składać w kopertach. Na kopercie powinno znajdować się imię
i nazwisko autora, klasa, szkoła oraz tytuł konkursu. Do koperty należy dołączyć kartę
zgłoszeniową podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego (Załącznik Nr 1 do niniejszego
regulaminu).
5. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) oraz przeniesienie praw

autorskich w całości na rzecz Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej (Załącznik Nr 2 do
niniejszego regulaminu).
6. Do oceny złożonych prac zarządzeniem Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej zostanie
powołana Komisja.
7. W konkursie 3 najlepsze prace zostaną uhonorowane cennymi nagrodami.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 17 września 2018 r.
a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 23 września 2018 r.
podczas obchodów „Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy-Konecka Ryba” w Rudzie
Malenieckiej.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną
zdyskwalifikowane.
3. We

wszystkich

sprawach

nie

uregulowanych

regulaminem decyduje

Komisja

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji.
4.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na
własność organizatorów.

Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu literackiego

Karta zgłoszenia do konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży realizowanego przez gminę Ruda
Maleniecka

w

ramach

projektu

"Promocja

Gminy Ruda Maleniecka poprzez

upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła:
………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………......................................................................................................
2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..………………
3. Adres do korespondencji:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy:............................................................................................................................
5. Tytuł pracy, data wykonania
a) ........................................................................................................................................................
b)

.......................................
(data i miejscowość)

..................................
(podpis opiekuna)

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu literackiego

Oświadczenie
1. Uznaję warunki regulaminu do konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży realizowanego przez
gminę Ruda Maleniecka w ramach projektu "Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez

upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

- TAK / NIE*

2. Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) - TAK / NIE*

3. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do prac w całości na rzecz Gminy Ruda Maleniecka
- TAK / NIE*

*Niewłaściwe skreślić

.......................................

..................................

(data i miejscowość)

(podpis opiekuna)

