Regulamin Konkursu
„Moja navicula*”
*

navicula to po łacinie łódeczka
§1
Postanowienia ogólne konkursu

1. Organizatorem konkursu w formie prezentacji multimedialnej „Moja navicula” (zwanego dalej
Konkursem) jest Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „NAVICULA” z siedzibą w Łodzi, ul.
Zagonowa 51a (zwane dalej Organizatorem).
2. Głównym celem konkursu jest wybranie najlepszej prezentacji o dużym ładunku emocjonalnym,
walorach estetycznych i dużej wartości turystyczno-krajoznawczej, zrealizowanej z materiałów
własnych twórców.
§2
Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich uczestników
III Polskiego Dani Kanu (zwanej dalej imprezą).
2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne uczestników imprezy nie zgłaszane w innych
konkursach.
3. Wykorzystane w prezentacji fotografie, filmy, teksty muszą byd materiałami autorskimi twórcy.
4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosid tylko jedną pracę.
5. Prace konkursowe muszą spełniad poniższe warunki:
a. prezentacja wykonana dowolną techniką, dającą się zaprezentowad za pomocą rzutnika
multimedialnego i komputera w formacie zamkniętym: *pps lub*pdf; prezentacja pps musi
zawierad w dołączonym folderze wszystkie pliki źródłowe wyeksportowane w celu prezentacji
zewnętrznej.
b. prezentacja konkursowa nie może przekraczad czasu 20 min.
c. prezentacja musi byd związana z wyprawą turystyczno-krajobrazową kanu lub kajakiem.
d. merytoryczna częśd powinna zawierad opisy walorów turystycznych i krajoznawczych lub
wydarzeo.
e. praktyczne informacje turystyczne przydatne dla chętnych odwiedzenia prezentowanych
miejsc będą dodatkowym atutem.
6. Przekazując pracę uczestnicy składają pisemne oświadczenia na formularzu konkursowym:
a. o nie zgłoszeniu wykonanej pracy w innych konkursach,
b. zapewnienie Organizatora o tym, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich,
c. o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na udział w Konkursie (dla osób niepełnoletnich),
d. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e. o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz jego akceptacją.
7. Prace nie mogą zawierad danych twórcy a jedynie sygnaturę autora w widocznym miejscu, nie
naruszającym przekazu pracy.
8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu, jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie jego imienia i nazwiska, notki o autorze oraz pracy konkursowej na stronie
Internetowej Organizatora oraz mediach.
9. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§3
Zgłoszenia do Konkursu
1. Konkurs trwa do 17 czerwca 2017 roku.
2. Prace konkursowe należy dostarczyd do 10 czerwca 2017 roku, na płycie CD na adres organizatora
wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, liczy się data odbioru przesyłki.
3. Udział w konkursie należy zgłosid za pomocą formularza na stronie organizatora
www.navicula.org.pl w pozycji „uwagi dodatkowe”
4. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Wszystkie nadesłane prace zostaną opatrzone numerem wg kolejności wpływu.
6. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.navicula.org.pl
§4
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora,
2. Komisja obradowad będzie w dniu 11 czerwca 2017 r.
3. Ocena prac odbędzie się w III etapach:
a. I etap kwalifikowanie prac - Komisja spośród nadesłanych prac zakwalifikuje prace spełniające
wymogi określone w § 2 ust. 5 Regulaminu,
b. II etap wybór prac zakwalifikowanych do prezentacji, które zostaną zaprezentowane podczas
imprezy w dniu 17 czerwca 2017r. na wieczornym pokazie
c. III etap wybór zwycięzcy - spośród zakwalifikowanych prac zostanie wyłoniona jedna, zwycięska
praca. Wybór nastąpi przez tajne głosowanie uczestników II Polskiego Dnia Kanu „Nadwarciaoski
Gród” po zakooczeniu pokazów. W głosowaniu biorą udział wszyscy chętni zarejestrowani uczestnicy
będący na pokazie prezentacji. Wygrywa praca która uzyska największą ilośd głosów.
4. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne, ogłoszenie wyników odbędzie się podczas
uroczystego zakooczenia imprezy w dniu 18 czerwca 2017roku.
§5
Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu oraz inni wyróżnieni twórcy otrzymają nagrody będące w puli nagród w dniu
rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wszystkie nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi a większośd z nich wiąże się z udziałem
w imprezie.
§6
Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 18 czerwca 2017roku w trakcie uroczystego
zakooczenia III Polskiego Dnia Kanu .
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach.

§7
Postępowanie pokonkursowe
1. Praca Zwycięzcy Konkursu po jej wybraniu staje się własnością Organizatora, Twórca na podstawie
udzielonej zgody przekazuje Organizatorowi wszelkie do niej prawa.
2. Wszystkie zgłoszone prace, na podstawie udzielonej przez twórców zgody Organizator ma prawo
do:
a. utrwalania,
b. zwielokrotniania każdą techniką, w szczególności techniką drukarską lub cyfrową,
d. publikowania w każdej formie,
e. udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mied dostęp do prac w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym w szczególności w formie cyfrowej oraz na wystawach pokonkursowych,
f. posługiwania się nią we wszelkich zgodnych z prawem celach statutowych.
§8
Postanowienia koocowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
3. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych
w celach promocyjnych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

