PRZEJAZD NA BYLE CZYM 2019
Gminny konkurs – 4 edycja

REGULAMIN
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin. Uczestnikami mogą być organizacje: Sołectwa,
Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia, oraz inne grupy aktywne.
Termin i miejsce imprezy: 22 czerwca 2019 r. (sobota) – godz.16:00 – tereny zielone Bukowna.
Organizator:

Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin, www.ug.lubin.pl
tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/845 59 86, sekretariat@okgminalubin.pl

Cele :
 Celem organizacji konkursu jest promowanie i nagradzanie pomysłowości uczestników, parady, integracja i popularyzacja
aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Lubin i gości imprezy, pobudzenie kreatywności oraz dobra zabawa.
Zasięg: Gmina Wiejska Lubin.
Uczestnictwo:
 W konkursie mogą wziąć udział wcześniej zgłoszone GRUPY z terenu Gminy Lubin i osoby indywidualne z terenu gminy.
 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie na formularzu do dnia 18.06.2019 r. na adres Organizatora.
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez ocenę zgłoszonych pojazdów przez powołane w tym celu Jury.
 W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Założenia organizacyjne:
 Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do zbudowania ciekawego pojazdu zawierającego w swym wystroju
elementy nawiązujące do imprezy „Noc Świętojańska 2019”.
 Wykonane pojazdy muszą być napędzane naturalnie, czyli przy użyciu własnych mięśni.
 Zastrzega się, że prezentowane pojazdy muszą mieć elementy wykonane własnoręcznie.
 Gotowość pojazdów do konkursu godz. 15.45 przy świetlicy wiejskiej w Bukownej .
Kryteria oceny:
 Ocenie podlegać będą następujące elementy: najciekawszy i najzabawniejszy wystrój pojazdu, nawiązanie tematyczne do
Nocy Świętojańskiej, proekologiczny aspekt pojazdu, np. pojazd napędzany siłą mięśni lub wykorzystujący odpady
nadające się do przetwarzania.
Termin konkursu:
 Rozstrzygnięcie, połączone z rozdaniem nagród i dyplomów laureatom konkursu odbędzie się 22 czerwca 2019 r.
podczas imprezy „Noc Świętojańska 2019”.
Nagrody i wyróżnienia:
 Atrakcyjne nagrody pieniężne.
 Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
Ustalenia końcowe:
 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych
osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez publikowanie danych uczestników konkursu na
stronach internetowych Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu Gminy Lubin oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11
RODO).
 Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na
podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880,
1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz
utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach
medialnych prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda
nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o zbudowanych pojazdach w swoich
materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący gminę i Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urzędu Gminy
Lubin.
 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
Serdecznie zapraszamy do udziału
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Karta zgłoszenia
NAZWA DRUŻYNY
_____________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę – KAPITANA / kontakt
______________________________________________________________________________________________________
Imiona i nazwiska członków drużyny
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………..…
6. …………………………………………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:






Ja niżej podpisana/-ny oświadczam, iż zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu Konkursu „ Przejazd na byle czym”
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji
organizatora poprzez publikowanie moich danych na stronach internetowych Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu
Gminy Lubin oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 RODO).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych
(w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych
prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę
i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w
dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o zbudowanych pojazdach w swoich
materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący gminę i Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urzędu
Gminy Lubin.

………………..dnia ………………….2019 r.

Podpis/-y uczestnika/-ów
(w przypadku osoby niepełnoletniej
podpis prawnego opiekuna)

