
REGULAMIN KONKURSU 

„Aktywna zima 2017” 

 

§ 1 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Promocja aktywności fizycznej, w tym aktywności fizycznej na obiektach sportowo-

rekreacyjnych w Mieście i Gminie Bodzentyn. 

2. Promocja sportów zimowych. 

3. Poznanie indywidualnego spojrzenia na uprawianie sportu. 

4. Popularyzacja wypoczynku na świeżym powietrzu wśród dzieci i młodzieży. 

 

§ 2 

Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie,  

„Baba Jaga” Stacja Narciarska, Portal e-bodzentyn. 

2. Adres głównego organizatora:  Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie,  

ul. Suchedniowska 3,  

26-010 Bodzentyn 

tel.: (41) 311 50 10  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

4. Fundatorem nagród są: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, „Baba Jaga” Stacja 

Narciarska. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs rozpoczyna się 13.01.2017 r. i trwać będzie do 20.01.2017 r. 

2. Temat prac konkursowych: „Pokaż jak spędzasz zimowy czas w gminie Bodzentyn” 

3. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas 1-6 ze szkół podstawowych oraz 

gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn. 

4. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Bodzentynie w pokoju nr 8 (I piętro) w terminie do 20.01.2017 r.  

5. Forma prac: plastyczna (np. rysunek, collage, itp.), techniczna (np. makiety, figurki), 

multimedialna (zdjęcia, filmiki, prezentacje). 

6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi, wykonanymi 

dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

7. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

8. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 



publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do 

pamięci komputera), a także prezentowania prac na różnych wystawach oraz zgodą 

na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

10. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 

imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora  

z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunkiem konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 

nagrody. 

12. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm. 

13. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do 

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 

własności złożonych egzemplarzy prac. 

14. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

 

§ 4 

Warunki konkursu i nagrody 

1. Komisja Konkursowa spośród przekazanych prac wybierze:  

 20 najlepszych prac w kategorii wiekowej uczniów klas 1-4 ze szkół 

podstawowych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn. 

 20 najlepszych prac z kategorii wiekowej uczniów klas 5-6 szkół 

podstawowych i 1-3 ze szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy 

Bodzentyn. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność  

i pomysłowość. 

3. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie www.bodzentyn.pl oraz 

www.e-bodzetyn.pl w dniu 24.01.2017 r. 

4. Nagrodą główną w konkursie jest 3 godzinny karnet na stok narciarski „Baba Jaga”  

w Bodzentynie wraz z wyposażeniem (narty lub deska snowboardowa, buty i kask); 

nauka jazdy z profesjonalnymi instruktorami narciarstwa i snowboardu, które odbędą 

się 30.01.2017 r. w godzinach 9:00 – 12:00.  

5. Uczestnik konkursu, który otrzyma informację o wygranej, zobowiązany jest do dnia 

27.01.2017 r. potwierdzić swe uczestnictwo w zjazdach na stroku narciarskim. 

6. Zwycięzcy konkursu podczas zajęć na stoku narciarskim, korzystają ze szkolnego 

ubezpieczenia. 

7. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania 

im nagród jest ostateczna. 

 

 



§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.bodzentyn.pl oraz 

www.e-bodzentyn.pl 

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach 

nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

Załącznik: 

1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 

„Aktywna zima 2017” 

 

Dane uczestnika konkursu: 

1. Imię i nazwisko: ......................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: .................................................................................................................. 

3. Adres szkoły: .............................................................................................................................. 

4. Klasa: ............................................................................................................................................ 

5. Tytuł zgłaszanej pracy: .............................................................................................................. 

6. Umiem jeździć na nartach:  □ TAK     □ NIE 

7. Preferuję:   □ Narty  □ Deskę snowboardową 

Dane opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu:  

1. Imię i nazwisko: ……………………………..……..………………………………………………..  

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………........................... 

3. Adres korespondencyjny: ………………………………..............................……………………… 

4. Nr telefonu, adres E-mail: ………………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................................................................  

___________________________________________ 
(Imię i nazwisko opiekuna prawnego data i podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez 

Organizatora – WST oraz w celach promocji konkursu.  

Akceptuję warunki Regulaminu Konkursowego. 

 

________________________________________ 
(Imię i nazwisko uczestnika konkursu data i podpis) 


