Zadanie „Moja gmina i miejscowość wczoraj i dziś”
dofinansowane ze środków Powiatu Piotrkowskiego

REGULAMIN KONKURSU
„Opowieści o mojej miejscowości”
Organizator konkursu:. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz
Okolic.
Założeniem konkursu jest zmobilizowanie uczestników do zgłębiania wiedzy o swojej
gminie i postaciach z nią związanych.
Cele konkursu:
•
•
•
•

Zdobywanie i pogłębianie wiedzy uczniów o najbliższym regionie.
Podtrzymywanie poczucia tożsamości, identyfikacji z miejscem zamieszkania.
Rozwijanie patriotyzmu lokalnego.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna swojej miejscowości,
zabytków architektury, walorów krajobrazowych.
• Aktywizacja środowiska szkolnego i prezentacja osiągnięć.
• Rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką, literaturą, sięganie do
przewodników.

Tematyka konkursu:
Konkurs polega na zebraniu najciekawszych relacji dotyczących przeszłości, tradycji i
kultury obszaru gminy Łęki Szlacheckie.
Forma pracy:
Dowolny- wywiady, opowiadania, pamiętniki, archiwalia, kroniki, albumy itp.
Termin:
Termin składania prac do 31 października 2017r.
Miejsce : Szkoła Podstawowa w Trzepnicy lub Biblioteka Publiczna w Trzepnicy.

Nagrody:
Dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca) przewidziane są nagrody rzeczowe, dla
pozostałych finalistów dyplomy.

Formularz zgłoszenia do konkursu …………………………..
DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
Imię i nazwisko autora pracy: ...................................................................................................
Wiek: ..........................................................................................................................................
Szkoła: .........................................................................................................................................
Klasa: .........................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................
Tytuł pracy: ...............................................................................................................................
Oświadczenie: Wyrażam niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic moich danych osobowych w działaniach
upowszechniających związanych z ww. konkursem (wystawa). Oświadczam, że zapoznałem
(-am) się z Regulaminem konkursu.
Podpis uczestnika konkursu: .........................................................................................
Podpis rodziców (prawnych opiekunów): .............................................................................

..........................................................................
miejscowość data

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun prawny)
Wyrażam
zgodę
na
udział
dziecka
(imię
i
nazwisko)
...............................................................................................................................,
którego
jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada prawa autorskie, do utworu zgłaszanego do Konkursu i gwarantuje, że
zgłaszany do Konkursu utwór nie narusza praw, w szczególności własności
intelektualnej osób trzecich,
b) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w
szczególności na podanie swoich danych osobowych przy zgłaszanym do Konkursu
Utworze oraz ocenianie go przez Jury Konkursowe,
c) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu na zasadzie
wyłączności swojego wizerunku utrwalonego podczas ceremonii wręczania nagród, na
fotografiach oraz zapisach wideo.
d) Poprzez zgłoszenie do konkursu nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie
autorskie prawa majątkowe do nich zgłoszonych prac, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.
zmianami).

…………………………………………..
/data i podpis rodzica, prawnego opiekuna/

