Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok
tel./fax 85 661 15 38, biuro@bof.org.pl, www.bof.org.pl
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

REGULAMIN KONKURSU
pt.
„Kocham moją miejscowość za …”
I.

Organizator
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), w skład którego wchodzą
następujące miasta i gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże,
Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

II.

Cel konkursu
Celem konkursu jest identyfikacja tego, co zdaniem dzieci świadczy o wysokiej jakości życia
w poszczególnych gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: co im się szczególnie
podoba, za co kochają swoje miasto, wieś, czy osadę. Pomysły zaprezentowane w pracach
zostaną wykorzystane w promocji oferty gospodarczo-turystycznej BOF.

III.

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych znajdujących się
na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Prace konkursowe przygotowane przez
uczniów zgłaszane są przez szkołę.
2. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice
płaskiej, która prezentować będzie walory użytkowe oraz atrakcyjne miejsca gmin
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
3. Technika wykonania prac jest techniką płaską – malarstwo, rysunek, grafika, tkanina
artystyczna, techniki mieszane, inne lub fotografia.
4. Format pracy A3.
5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, które wcześniej nie były opublikowane.
6. Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Organizator nie dopuszcza prac
zbiorowych.
7. Prace zostaną zakodowane. Na odwrocie pracy należy przykleić kopertę z etykietą, której
wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w konkursie
i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Przesłanie pracy konkursowej jest
równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu w celu
przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).
9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac konkursowych ponosi Uczestnik konkursu.
10. Prace konkursowe powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu
pocztowego.
11. Z chwilą złożenia prac Uczestnik przenosi na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium wszelkie
autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot konkursu, na następujących
polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych:
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12.

13.

14.
15.
16.

IV.

a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w
dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,
c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami
wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu,
d) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową
utrwalono, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie,
najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach;
Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik wraz z
autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na
Organizatora własność wydanego organizatorowi konkursu egzemplarza pracy konkursowej
i wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do ww. pracy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac powoduje przeniesienie na własność
Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oryginałów egzemplarzy tych pac
(Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą oceniane przez
Kapitułę Konkursową.
Uczestnik konkursu przystępującego do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie
przedstawionej do konkursu pracy przez Organizatora w celach promujących konkurs i
Białostocki Obszar Funkcjonalny na wszystkich polach eksploatacji.

Wybór prac zwycięskich
1. Oceny prac i podziału nagród dokona Kapituła Konkursowa w skład której wchodzić będą
przedstawiciele władz miast i gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz
przedstawiciel Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Kapituła Konkursowa oceniać będzie:
 pomysł autora na prezentację walorów użytkowych oraz atrakcyjnych miejsc
gminy/miasta, które zamieszkuje,
 estetykę pracy,
 jakość wykonania.
3. Kapituła konkursowa wyłoni laureatów w dwóch odrębnych kategoriach:
 I kategoria: praca wykonana techniką płaską inną niż fotografia,
 II kategoria: fotografia.
4. Kapituła Konkursowa wyłoni zwycięzców w dwóch odrębnych kategoriach wymienionych
w punkcie 3.:
 Zwycięzcę I nagrody – tablet + nagrody fantowe,
 Zwycięzcę II nagrody – bon zakupowy o wartości 200 zł + nagrody fantowe,
 Zwycięzcę III nagrody – bon zakupowy o wartości 100 zł + nagrody fantowe.
5. Każdy uczestnik otrzyma w podziękowaniu dyplom za udział w konkursie.
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V.

Harmonogram konkursu
1. Ogłoszenie konkursu: 12 lutego 2018 r.
2. Termin przyjmowania prac: do 12 marca 2018 r. (decyduje data dotarcia pracy do
Organizatora konkursu).
3. Prace należy dostarczyć na adres:
Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6
15-232 Białystok
z dopiskiem:
Konkurs pt.
„Kocham moją miejscowość za …”
4. Obrady Kapituły Konkursowej odbędą się w terminie ustalonym przez Organizatora.
5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora.
6. Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora
w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
(o terminie i godzinie uroczystości powiadomimy telefonicznie).
7. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest pani Anna Augustyn, e-mail:
a.augustyn@bof.org.pl, tel. 603 777 003.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Nauczyciel prowadzący Uczestnika konkursu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest
Organizator konkursu.
3. Nauczyciel prowadzący Uczestnika konkursu składa oświadczenie o przekazaniu na
własność Organizatora egzemplarz utworów stworzonych na potrzeby Konkursu (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).
4. Nauczyciel prowadzący Uczestnika konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do danych
osobowych Uczestnika konkursu i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1. – Oświadczenie dotyczące przekazania na własność Organizatorowi egzemplarza pracy
konkursowej
Załącznik nr 2. – Wzór etykiety, którą należy dołączyć do pracy
Załącznik nr 3. – Wzór oświadczenia opiekuna prawnego
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Załącznik nr 1.

do Regulaminu konkursu plastycznego pt. „Kocham moją miejscowość za …”

Oświadczenie Nauczyciela Prowadzącego Uczestnika konkursu
Ja niżej podpisany-/a ……………………………………………………………………………………… oświadczam, iż
przekazuję

egzemplarz

pracy

konkursowej

zgłoszonej

przez

Uczestnika

konkursu

……………………………………………………………………………….. na własność Organizatorowi konkursu.

Miejscowość, data

Czytelny podpis
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Załącznik nr 2.
Wzór etykiety, którą należy dołączyć do pracy

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

KLASA, NAZWA SZKOŁY,
ADRES, NR TELEFONU

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

NAZWA MIEJSCOWOŚCI
ZAPREZENTOWANEJ NA PRACY

KATEGORIA*
* proszę zaznaczyć literą „x”
wybraną kategorię

KATEGORIA I:
Praca wykonana techniką
płaską inną niż fotografia

KATEGORIA II:
Fotografia
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Załącznik nr 3
.............................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu
………………………………………………….
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu)
................................................................................................................
(adres do korespondencji i tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu)
Oświadczenie
Działając w imieniu:

1)

3)

4)

5)
6)

...................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu)
niniejszym oświadczam, co następuje:
jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww.
uczestnika konkursu,
2) zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Kocham moją miejscowość za …”, akceptuję jego
treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,
wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w
internecie i w wybranych przez organizatora konkursu mediach, a także na publiczne
prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie
uroczystości o patriotycznym charakterze,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika dla
potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z prezentacją jego pracy
konkursowej podczas wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym, na warunkach
określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje
mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych,
z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie,
bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a)
w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
b)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej
liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,
c)
w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami
wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu,
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w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w
tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne
lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach;
z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik wraz z autorskimi
prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na Organiztora własność
wydanego organizatorowi konkursu egzemplarza pracy konkursowej i wyłączne prawo do
opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
do ww. pracy.
d)

7)

.........................................................................
(miejscowość, data)

….....................................................................
(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu)

* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się rodzica dziecka
lub jego opiekuna prawnego.

