REGULAMIN KONKURSU organizowanego z okazji Dnia
Dziecka pn. „Z Lubuskiego w świat”
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w konkursie na wykonanie twórczej
tw
pracy z okazji „Dnia
Dnia Dziecka”.
Dziecka
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego – Departament Infrastruktury i Komunikacji, Zespół Portu
Lotniczego Zielona Góra/Babimost, ul. Podgórna 7,, 65-057 Zielona
Góra, tel. 68 456 54 60,
60 email: lotnisko@lubuskie.pl.
Konkurs rozpoczyna się 01.05.2018 r. i potrwa do 30.05.2018 r.
Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych w kategorii wiekowej
6-12 lat, mieszkających na terenie Województwa Lubuskiego,
Lubuskiego dalej
zwanych „Uczestnikami”, których udział w Konkursie
onkursie jest możliwy
wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.
Rozdział 2
CEL KONKURSU
Celem
konkursu
jest
promocja
Portu
Lotniczego
Zielona
Góra/Babimost oraz połączeń lotniczych „Z Lubuskiego w świat” wraz
z popularyzacją lotnictwa i wiedzy na temat latania, jako jednej z form
podróżowania, a także rozwijanie zdolności i kreatywności wśród
najmłodszych mieszkańców Województwa Lubuskiego poprzez
oryginalne uczczenie „Dnia
„
Dziecka”.

Rozdział 3
OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie twórczej,
twórczej samodzielnej
pracy,, zawierającej hasło „Z Lubuskiego w świat” oraz elementy
nawiązujące do hasła, związane z podróżowaniem samolotem z Portu
Lotniczego Zielona Góra/Babimost.
Góra/Babimost
2. Prace
race powinny być wykonane na papierze,
papierze dowolną techniką
(np. rysunek, wycinanka, wyklejanka, ołówek, kredki, farby, itp.)
w formacie nie większym niż A1.
3. Praca musi zawierać krótki wierszyk, rymowankę lub inny tekst
zawierający hasło „Z Lubuskiego w świat”.
świat”

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Rozdział 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją
warunków Konkursu.
Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
Na Konkurs każdy z uczestników może nadesłać (złożyć) jedną pracę.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi,
wykonanymi samodzielnie.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele
Organizatora, Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie
ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
Każdy z uczestników Konkursu wraz z pracą musi dostarczyć
zgłoszenie konkursowe i oświadczenie przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów
Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Poprzez udział w konkursie, Opiekun prawny Uczestnika składa
oświadczenie zgodne z poniższą formułą: „Wyrażam zgodę
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) na przetwarzanie moich danych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w
Zielonej Górze. Zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem
podanych danych jest Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego, który będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach
związanych z procedurą konkursową Konkursu, rozstrzygnięciem
Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody.
Zostałem(am) ponadto poinformowany(a), że mam prawo do wglądu
w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich
wykorzystywania kierując swe wnioski na adres Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057
Zielona Góra. Ponadto wyrażam również zgodę na przekazywanie
i udostępnianie moich danych podmiotom, które współpracują
z Organizatorem przy urządzeniu Konkursu, wyłącznie w zakresie
niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.”
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację skanu załączonej
pracy na stronie internetowej airport.lubuskie.pl, lubuskie.pl oraz
na portalach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora
Konkursu.

8. Przesłanie pracy jest jednoznaczne z:
a) akceptacją warunków Konkursu i Regulaminu dostępnego na profilu
Organizatora
na
portalu
społecznościowym
Facebook:
https://www.facebook.com/airport.lubuskie/;
b) oświadczeniem Uczestnika, że przysługuje mu pełnia autorskich
praw osobistych i majątkowych do przesłanej Pracy;
c) prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej Pracy nie są
w żaden sposób ograniczone ani obciążone;
d) zgłoszona Praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
9. Poprzez przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, Organizator
uzyskuje uprawnienie do przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017,
poz. 1219 z późn. zmianami) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922) danych
osobowych Uczestnika biorącego udział w Konkursie. Dane osobowe
Uczestnika będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych
z procedurą konkursową, rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem
wyników oraz przekazaniem nagrody. Uczestnik ma prawo do
wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie
ich wykorzystywania kierując swe wnioski listem poleconym na
adres Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika
z Konkursu w razie powzięcia podejrzenia naruszenia zasad
Regulaminu, w szczególności w przypadku otrzymania przez
Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji
o bezprawnych charakterze lub wadach prawnych pracy zgłoszonej
przez Uczestnika oraz w sytuacjach podjęcia przez Uczestnika prób
nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. Organizator wykluczy
Uczestnika z Konkursu bez konieczności powiadomienia go o tym
fakcie.
11. Uczestnik może, do czasu zamknięcia przyjmowania Prac wycofać się
z udziału w Konkursie. Oświadczenie o rezygnacji z udziału
w Konkursie należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
Rozdział 5
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe należy przesłać do 30.05.2018 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
z dopiskiem "KONKURS – Z LUBUSKIEGO W ŚWIAT".

Decyduje data stempla pocztowego.
2. Prace można również składać osobiście w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w Kancelarii Ogólnej
(pokój 59), ul. Podgórna 7, 65 –057 Zielona Góra, w godz. 7:30 -15:30,
do 30.05.2018 r. z dopiskiem "KONKURS – Z LUBUSKIEGO W ŚWIAT".
3. Prace złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenie lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w czasie
przesyłki.
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Rozdział 6
KRYTERIA OCENY PRAC I NAGRODY
Jury konkursowe wyłoni jednego laureata konkursu oraz nagrodzi
dwóch uczestników za zajęcie II i III miejsca.
Nagrodami w konkursie są:
a) za zajęcie I miejsca w konkursie: Apple iPad Wi-Fi + Cellular, 32GB
(srebrny) o wartości 1 930,12 zł netto;
b) za zajęcie II miejsca w konkursie: Apple iPhone SE, 32GB Gold
(złoty) o wartości 1 194,84 zł netto;
c) za zajęcie III miejsca w konkursie: bilet lotniczy dla uczestnika oraz
opiekuna na przelot samolotem na trasie Zielona Góra – Warszawa
– Zielona Góra do wykorzystania do 31.12.2018 r.
Organizator ustala, że o wyborze zwycięskiej pracy zadecydują
wartości: kreatywność, niepowtarzalność, oryginalność, zgodność
z tematyką, estetyka pracy.
Procedura oceny prac Jury oraz podejmowania rozstrzygnięć nie jest
jawna.
Rozdział 7
SKŁAD JURY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Prace nadesłane w ramach niniejszego konkursu oceniać będzie Jury
Konkursu, w skład którego wejdą Organizatorzy.
Decyzja o wyborze zwycięzcy odbędzie się poprzez głosowanie, decyzją
większości członków Jury.
Planowane przez organizatora ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi
do dnia 08.06.2018 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej airport.lubuskie.pl, www.lubuskie.pl oraz na
funpage’u Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. O terminie
i miejscu wręczenia nagrody laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie oraz mailowo.
Organizator nie planuje wystawy pokonkursowej prezentującej prace
nadesłane na Konkurs.
Organizatorowi oraz uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie
od decyzji.

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
Rozdział 8
INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU
1. Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z konkursem udzielają
pracownicy Zespołu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Pytania
należy kierować pod nr telefonu (068) 456 54 60 oraz na adres
lotnisko@lubuskie.pl.
2. Regulamin Konkursu wraz załącznikami jest zamieszczony na stronie
internetowej air port.lubuskie.pl oraz na funpage’u Portu Lotniczego
Zielona Góra/Babimost: https://www.facebook.com/airport.lubuskie.
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Rozdział 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić do Organizatora Konkursu
pytania dotyczące wyjaśnienia treści Regulaminu. Pytania należy
zgłaszać telefonicznie lub mailowo w terminie do 7 dni przed upływem
terminu składania prac konkursowych.
Organizator nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne
opóźnienia związane z dostarczaniem przesyłek przez pocztę lub firmy
kurierskie.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
przedłużenie lub skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu
z przyczyn od niego niezależnych.
W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

