Regulamin konkursu
pn. „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”.

1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łosicach.
2. Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Łosicki, Pan Czesław Giziński.
3. Uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) do Konkursu mogą zgłaszać prace w poniżej wymienionych
kategoriach, uwzględniając proponowane formy.

L.p.

Kategoria

Proponowana forma

1.

Przedszkola i szkoły

Plakat, grafika, rysunek

podstawowe

2.

Otwarta

Film promujący

(gimnazjum,

powiat łosicki

szkoły średnie, dorośli)
Wspomnienie, opowiadanie
uwzględniające cechy charakterystyczne
naszego powiatu

4. Prace konkursowe nie mogą być plagiatem.
5. Do Konkursu będą przyjmowane filmy w ogólnie znanym formacie na CD/DVD (5-15 minut).
6. Prace zgłaszamy do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6 w terminie
do dnia 30 października 2015 r.
7. Prace zgłoszone do Konkursu powinny zawierać : imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy
oraz Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do wykonanej pracy, które stanowi załącznik
do Regulaminu.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do prezentacji zgłoszonych prac w formie wystawy,
prezentacji w środkach masowego przekazu i publikacjach organizatora konkursu.
9. Jury Konkursu powołane przez Organizatora wyłoni laureatów 3 najlepszych prac w każdej kategorii.
10. Jury ocenia prace zgodnie z podanym kryterium :
1)

zgodność z tematem,

2)

wartości merytoryczne i oryginalność prezentowanych treści,

3)

innowacyjność i interesujące ujęcie przedstawionego tematu.
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11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
12. Uczestnicy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich
danych osobowych.
13. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.
15. Nagrody będą miały charakter finansowy, rzeczowy oraz pamiątkowych dyplomów.
16. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów wraz z prezentacją prac odbędzie się na jednej z sesji Rady
Powiatu Łosickiego.
17. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

2

