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REGULAMIN KONKURSU

BEZPIECZNA PACZKA,  czyli promujemy bezpieczeństwo na drodze 

EDYCJA 2011
1. Cele Konkursu:
– wzrost świadomości społecznej na temat poprawy bezpieczeństwa wynikającego z noszenia odblasków 
– wzrost aktywności  społecznej
– integracja dzieci, młodzieży i dorosłych
– popularyzacja projektu „Jestem Aktywny 2011” 

2. Organizator Konkursu i Komisja Konkursowa:
Organizatorem  Konkursu  jest  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Domem Kultury. 
W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy wybrane przez organizatora osoby. 
Konkurs jest realizowany w ramach projektu JESTEM AKTYWNY II dofinansowanego przez Urząd Miasta i Gminy 
Myślenice.

3. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Myślenice (uczniowie szkół  podstawowych 
i gimnazjów). W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci członków Komisji Konkursowej. Przystępując do Konkursu 
uczestnik jednocześnie przystępuje do Projektu Jestem Aktywny Edycja 2011.
Przystępując do Konkursu uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu i Projektu 
oraz oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za informacje podane w deklaracji przystąpienia do Konkursu. W deklaracji 
uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, w tym: 

 zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz własnego wizerunku, 
 zgodę na publikację, przetwarzanie i wykorzystanie przygotowanej pracy.

4. Kryteria zgłoszenia i schemat pracy: 
Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie zespołowej pracy promującej poprawę bezpieczeństwa pieszego 
i/lub rowerzysty dzięki noszeniu odblasków. Praca może mieć dowolną formę plastyczną, nie większą niż arkusz A3 (farby, 
wyklejanka, kolaż itd.) lub multimedialną (klip, prezentacja itd.). Przez słowo "zespół" uznaje się grupę min. 4 osób wspólnie 
przygotowujących pracę. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Konkursu jest wskazanie przez grupę osoby dorosłej-
opiekuna grupy.

Zgłoszenia: pracę w wersji papierowej lub multimedialnej, wraz z deklaracją przystąpienia do Konkursu (do pobrania ze 
strony www.glogoczow.pl lub z Domu Kultury i Biblioteki) należy składać w Domu Kultury lub Bibliotece w godzinach 
otwarcia placówki, w zaklejonej kopercie z napisem „BEZPIECZNA PACZKA – edycja 2011”. (W przypadku  prac 
o formacie większym niż A4, prace należy dołączyć do koperty z deklaracją). Materiały można również wysłać na adres: 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Materiały nie będą zwracane. 

5. Nagrody, promocja wyników Konkursu
Regulamin, przebieg oraz wyniki Konkursu wraz z listą laureatów  popularyzowane będą na stronie internetowej 
www.glogoczow.pl oraz w formie pisemnej ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty (np. plakaty, ogłoszenia, notatka 
w prasie lokalnej). Nagrody główne dla zespołu: I miejsce - 300 zł oraz odblaski; II miejsce - 200 zł oraz odblaski; III miejsce 
- 100 zł oraz odblaski. Nagrody pieniężne zostaną przekazane laureatom  w obecności opiekuna zespołu.

Planuje się także przyznanie wyróżnień w postaci nagród  rzeczowych i upominków. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma 
potwierdzenie uczestnictwa w postaci  naklejki do Paszportu Aktywności.

6. Terminy Konkursu
- od 1.09.2011 do 15.10.2011 - przyjmowanie zgłoszeń
- do 15.11.2011 – ogłoszenie wyników

7. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.glogoczow.pl oraz w Domu Kultury. Regulamin wchodzi w życie 
z dniem 18 sierpnia 2011 i obowiązuje przez czas trwania Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 
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