Regulamin konkursu na artykuł do „Wieści z Bezdroży” (edycja nr 2)
I.

Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz warunki
uczestnictwa w konkursie na artykuł do „Wieści z Bezdroży” (dalej: Konkurs).
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu
Goleniowskiego, wpisane do Rejestru KRS pod numerem 0000252151
2. Konkurs organizowany jest w terminie od 05.10.2017 r. (00:00) do 13.10.2017 r. (16:00)
3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).
II.

Warunki uczestnictwa

1. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy powiatu goleniowskiego, jak również
osoby nie będące mieszkańcami, lecz zainteresowane obszarem – posiadający wiedzę na
temat szeroko rozumianych zasobów powyższego obszaru.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: członkowie Zarządu Organizatora, pracownicy
Organizatora, osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu, członkowie Zespołu Redakcyjnego, także a także członkowie rodzin osób
wymienionych powyżej do drugiego stopnia pokrewieństwa (w linii prostej i bocznej).
III.

Przedmiot Konkursu

1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie sporządzenie artykułu o tematyce dotyczącej
obszaru powiatu goleniowskiego. W szczególności dotyczyć one mogą promocji
lokalnych zasobów (ciekawe miejsca, agroturystyka, liderzy), lokalnych przepisów
kulinarnych, promocji ekologii i zdrowego trybu życia. Mogą mieć formę artykułu,
reportażu, fotoreportażu, relacji, wywiadu, felietonu, eseju itp.
2. Prace zgłoszone do konkursu muszą być tekstami niepublikowanymi wcześniej, być
zgodne z tematyką konkursu oraz być wynikiem twórczej pracy Uczestnika.
3. Praca powinna spełniać poniższe wymagania:
a. tekst o objętości do 10 000 znaków (bez spacji) w formie elektronicznej jako plik
Microsoft Office, Open Office Writer lub jakikolwiek plik tekstowy (*.txt, *.rtf) o
edytowalnej treści,
b. 1-5 zdjęć jako materiał dodatkowy (nie jest wymagane) w postaci pliku *.jpg o
dłuższym boku 2000px oraz objętości max. 2 MB jedno,
c. Informację o swoich danych osobowych: imiona, nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, pseudonim pod którym
praca zostanie opublikowana.
4. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu więcej niż jedną pracę. Każda praca jest zgłaszana
indywidualnie i podlega odrębnej ocenie. Każdą pracę należy przesłać w odrębnym emailu.
5. Prace należy wysyłać na adres gazeta@szansebezdrozy.pl w temacie e-maila wpisując
„KONKURS - Wieści z Bezdroży”.
6. Wysłanie danych, o których mowa powyżej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
oraz wyrażeniem oświadczenia o treści:

„Niniejszym oświadczam, że wszelkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że
przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych materiałów. Ponadto
oświadczam, że zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, wymienionych w zgłoszeniu przez Organizatora konkursu w celach związanych z
konkursem oraz przekazuję na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanego
tekstu i zdjęć w celu ewentualnej późniejszej publikacji na polach eksploatacji wymienionych w
regulaminie do konkursu”
IV.

Zasady konkursu

1. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się z dniem 05.10.2017 r. od godz.
00:00 i trwa do 13.10.2017 r. do godz. 16:00, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia
terminu nadsyłania prac.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy internetowych.
3. W przeciągu 2 dni roboczych Organizator potwierdzi otrzymanie nadesłanej pracy, w
przypadku braku potwierdzenia, należy skontaktować się z Organizatorem.
4. Nie podlegają ocenie prace nie spełniające wymagań, o których mowa w pkt III.3,
zgłoszone przez osoby wykluczone z konkursu – zgodnie z zapisami w pkt II.2,
zawierające nieprawdziwe lub niekompletne dane lub zgłoszone w innym terminie niż
podany w punkcie IV.1.
5. Oceny prac nadesłanych na Konkurs oraz przyznania nagród dokona Komisja w składzie:
redaktor naczelny, dyrektor biura LGD oraz członek Zarządu LGD.
6. Kryteriami oceny będą:
a. zgodność z tematyką Konkursu,
b. walory literackie tekstu,
c. oryginalność ujęcia tematu,
d. poprawność językowa.
7. Komisja dokona oceny prac w terminie 14 dni od daty zakończenia terminu nadsyłania
prac (lub od daty zakończenia przedłużonego terminu nadsyłania prac).
8. Komisja tworzy ranking najlepszych prac i wybiera Laureata (Laureatów) konkursu.
9. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska
na stronie www.szansebezdrozy.pl.
10. Każdy Uczestnik konkursu – zgodnie z oświadczeniem III.6. – przekazuje na rzecz
Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanego tekstu i zdjęć, bez
wynagrodzenia i wyraża zgodę na ich publikację (w całości lub fragmentach) z
zastrzeżeniem możliwości redakcji przesłanych tekstów:
a. na łamach gazety „Wieści z Bezdroży”,
b. na stronach internetowych prowadzonych pod domenami, których właścicielem
jest Organizator,
c. w aplikacjach mobilnych tworzonych, współtworzonych lub zarządzanych przez
Organizatora,
d. materiałach służących promocji obszaru LSR wydawanych przez Organizatora.
11. Pola eksploatacji wymienione w pkt IV.10. dotyczą również Laureatów konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrodzonych i nienagrodzonych prac
na polach eksploatacji wymienionych w pkt IV.10. do 31.12.2020 r.
V.

Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna będąca wynagrodzeniem za przeniesienie
autorskich praw majątkowych (dalej Nagroda).
2. Nagroda przyznawana jest dla Laureata Konkursu.
3. Laureatem konkursu jest osoba, której praca została oceniona najwyżej przez Komisję lub
także osoby z kolejnych miejsc, jeśli spełnione są poniższe warunki.
4. Wysokość nagrody uzależniona jest od ilości znaków użytych w pracy.
5. Użyty w pracy znak w każdym przypadku określonym w niniejszym Regulaminie oznacza
dowolny znak drukowany, z wykluczeniem spacji.
6. Do obliczenia wysokości nagrody przyjmuje się stawkę 0,07 zł za każdy znak.
7. W każdej z edycji konkursu przyznaje się Nagrody do łącznej ilości 7700 znaków,
zgodnie z podanymi niżej przykładami:
a) W przypadku gdy praca została przez Komisję oceniona jako najlepsza: jeśli jej długość
jest równa lub przekracza 7700 znaków – Laureat otrzymuje nagrodę w wysokości
maksymalnie 539,00 zł.
b) W przypadku gdy długość pracy ocenionej jako najlepsza nie przekracza 7700 znaków,
przyznaje się nagrodę będącą iloczynem ilości znaków (bez spacji) i kwoty 0,07 zł, a dla
kolejnego miejsca (kolejnych miejsc) przyznaje się nagrody w wysokości określonej w
V.6, do określonego w pkt V.7 limitu:
1) Praca pierwsza 3000 znaków – (3000 * 0,07 zł = 210 zł),
2) Praca druga 1500 znaków – (1500 * 0,07 zł = 105 zł),
3) Praca trzecia 4000 znaków – (3200 * 0,07 zł = 224 zł) – przyznaje się nagrodę za 3200
znaków, która wynika z różnicy limitu 7700 znaków i liczby znaków pracy pierwszej i
drugiej (7700-3000-1500=3200).
8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, daty urodzenia, nr konta bankowego) oraz
niedopełnienie stosownych formalności związanych z wypłatą wynagrodzenia za
przeniesienie autorskich praw majątkowych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania
Laureatowi nagrody.
9. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli dwie próby jej dostarczenia okażą się
nieskuteczne.
10. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody lub
dokonania innych potrąceń wynikających z obowiązującego prawa, Organizator
pomniejszy część pieniężną wartości nagrody, o której mowa w pkt V.1.
11. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Laureata.
13. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za
pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu
odbioru nagrody.
14. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub Komisję, że praca zawiera materiały
nie będące wynikiem twórczej pracy Uczestnika lub w sposób rażący narusza niniejszy
Regulamin Organizator zastrzega sobie prawo do: wstrzymania się z przekazaniem lub
realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, odmowy przekazania lub realizacji
nagrody i przekazania jej na rzecz innego uczestnika, podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu
nagrody, odebrania nagród już przyznanych.
15. W przypadku wystąpienia naruszeń, o których mowa w pkt V.14 całkowitą
odpowiedzialność za ich następstwa ponosi Uczestnik.
IV. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Organizator ogłosi wyniki konkursu na stronie www.szansebezdrozy.pl oraz poinformuje
Laureatów drogą mailową lub telefoniczną o wygranej w terminie 1 dnia od przyznania
nagród przez Komisję.
2. W przypadku, gdy po dwóch próbach nie uda się skontaktować z Laureatem lub Laureat
nie odpowie na przesłaną informację w przeciągu 2 dni, nagroda przepada na rzecz
kolejnych uczestników spełniającego warunki konkursu – zgodnie z rankingiem
najlepszych prac.
3. Laureaci zobowiązani są w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu dokonać
ostatecznej redakcji swoich tekstów i dostarczyć wybrane zdjęcia dla potrzeb
wydawniczych.
4. Po dostarczeniu ostatecznej wersji artykułu, w przeciągu 21 dni Organizator przekaże
nagrodę, o której mowa w pkt V na numer rachunku bankowego wskazanego przez
Laureata.
V. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać
pisemnie najpóźniej do 7 dnia kalendarzowego liczonego od dnia następującego po
ostatnim dniu zgłaszania prac pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego
Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacja
powinna
być
dostarczona
drogą
elektroniczną
na
adres:
gazeta@szansebezdrozy.pl
4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego regulaminu w terminie 7 dni od
dnia ich otrzymania.
5. Decyzja Organizatora w kwestii reklamacji jest ostateczna i wiążąca, a uczestnik zostaje o
niej poinformowany listownie w terminie 1 dnia od podjęcia decyzji, o której mowa w
punkcie powyżej.
VI.

Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z
oświadczeniem w punkcie III.6 oraz w zakresie niezbędnym do realizacji nagrody.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia lub usunięcia.
VII.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.szansebezdrozy.pl
2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, przy
czym zmiany te nie będą miały wpływu na zgłoszenia pozostawione w Konkursie przed
wprowadzeniem tych zmian.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator
konkursu.

