REGULAMIN KONKURSU
„JAZDA NA BYLE CZYM”
(NAJCIEKAWSZY POJAZD UCZESTNICZĄCY W PARADZIE)

§1
Cele organizacji Konkursu
1. Celem
organizacji
Konkursu
jest
promowanie
i
nagradzanie
pomysłowości uczestników parady, integracja i popularyzacja aktywności
ruchowej wśród mieszkańców gminy, pobudzanie kreatywności poprzez
dobrą zabawę.
2. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
a) budowę
oryginalnego
pojazdu,
zainspirowanego
motywami
baśniowymi,
legendarnymi,
historycznymi,
magicznymi,
wykorzystując materiały przyjazne środowisku lub odpady nadające
się do recyklingu,
b) wystrój pojazdu zawierającego
historyczne, magiczne itp.

elementy

baśniowe,

legendarne,

§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Wicku i podległe jednostki
organizacyjne.

§3
Patronat medialny
Patronatem medialnym Konkursu są lokalne media.

§4
Warunki Konkursu
1. Konkurs przebiega w następującej kategorii:
najciekawsza i najzabawniejsza
w Paradzie Dni Gminy Wicko.

aranżacja

pojazdu

uczestniczącego

2. W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) spójność elementów baśniowych, legendarnych,
lub magicznych ujętych w konstrukcji pojazdu,

historycznych

b) najciekawszy i najzabawniejszy wystrój pojazdu,
c) nawiązanie do baśni, legend, historii o czarownicach itp.,
d) proekologiczny aspekt pojazdu, np. pojazd napędzany siłą mięśni,
wykorzystujący materiały przyjazne środowisku lub odpady nadające
się do recyklingu.

3. Uczestnicy:
udział w paradzie jest nieodpłatny - opiera się na wzajemnej promocji
Organizatora i uczestników.
4. Zgłoszenia:
a) deklaracja udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie
ankiety rejestracyjnej wraz z oświadczeniem, które są dostępne
w Urzędzie Gminy w Wicku, Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Wicku, oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku
w godz. od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku, lub na stronie
internetowej:
•

www.ops-wicko.pl,

•

www.gokis.wicko.eu,

•

www.wicko.pl,

b) rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez
pojazdów przez powołane w tym celu Jury,

ocenę

zgłoszonych

c) w przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda
rodzica lub opiekuna,
d) reprezentacja każdego zgłoszonego pojazdu może składać się max.
z 8 osób.
5. Termin Konkursu:
a) ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 20 lipca 2013,
b) rozstrzygniecie, połączone z uroczystym zakończeniem, przewidziane
jest 20 lipca 2013, podczas obchodów Dni Gminy Wicko.
c) W sytuacjach nieujętych w niniejszym regulaminie wszelkie decyzje
podejmuje Organizator.

§5
Jury
1. Jury powołuje Organizator.
Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca
ukończone 18 lat, zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu
przez Organizatora lub Współorganizatora.
2. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin uczestników.
3. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu
zasiadania w Jury Konkursu.

4. Przewodniczącego Jury wybierają członkowie Jury.
5. Sekretarzem Jury będzie przedstawiciel Organizatora.
6. Jury Konkursu głosuje i obraduje podczas Parady bądź bezpośrednio
po niej, oceniając zgłoszone pojazdy.
7. Obrady Jury Konkursu kończą się sporządzeniem Protokołu Obrad Jury
Konkursu, zawierającego listę uczestników otrzymujących nagrody.
8. Protokół Obrad Jury Konkursu podaje się do publicznej wiadomości.

§6
Nagrody
1. Nagroda główna to TELEWIZOR.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród,
np. do przyznania nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród nie
będzie powodować zmian co do sposobu przyznawania nagrody głównej
i dwóch kolejnych nagród, a jedynie powiększy pulę o nagrody
dodatkowe.
3. Ponadto każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.
4. Dane o nagrodzonych pojazdach i ich właścicielach zostaną opublikowane
na stronach internetowych Organizatora i współorganizatorów oraz
w lokalnej prasie.

ANKIETA REJESTRACYJNA

................................................................................................................
(nazwa drużyny)

zgłasza udział w Gminnym Konkursie „Jazda na Byle Czym”,
który odbędzie się podczas obchodów
Dni Gminy Wicko w 2013 roku.
l.p.

Imię i nazwisko uczestnika:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Ja niżej podpisana/-ny oświadczam, iż zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu Konkursu „Jazda na Byle
Czym” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Jednocześnie oświadczam, że dane, które podałam/-łem w Ankiecie Rejestracyjnej są zgodne z prawdą
i przyjmuję do wiadomości, iż podanie nieprawdziwych danych może spowodować wykluczenie z Konkursu.
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych
oraz wizerunku na potrzeby Konkursu.

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

…………………………………

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

