REGULAMIN KONKURSU
„Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca”

Podziel się pomysłem!
§1
Postanowienia ogólne.
1.

Tematem konkursu jest wykonanie pracy: plastycznej w dowolnej technice, fotograficznej,

poetyckiej lub krótkiej formy pisemnej (do 10 zdań) w temacie: „Bazarek Rogatka – reaktywacja:
okiem mieszkańca”. Praca ma przedstawiać wizję centrum lokalnego na terenie dawnego bazarku
Rogatka. Jak powinien zmienić się ten teren? Jakie funkcje mógłby pełnić? Co można by robić
w zmodernizowanej przestrzeni dawnego bazarku? Co zrobić, aby przestrzeń tętniła życiem
i stanowiła ważne miejsce na mapie osiedla? Zapraszamy do włączenia się w dyskusję na temat
przyszłości centrum lokalnego osiedla Kamionek!
2. Organizatorem konkursu jest Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy wraz z wykonawcą działań
konsultacyjnych – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński,
J. Szymańska, M. Widuch.
3. Konkurs stanowi element konsultacji społecznych dotyczących Centrum Lokalnego „Bazarek
Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzonych w ramach projektu Miasta st.
Warszawy pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
§2
Uczestnicy konkursu.
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz
wszystkich zainteresowanych tematem konkursu.
§3
Zasady udziału w konkursie.
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może nadesłać jedną pracę konkursową wykonaną
w dowolnym formacie i dowolną techniką.
3. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie
były nagradzane.
4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora. Na pracach nie
należy umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac przesyłanych na adres e-mail zarówno
w nazwie pliku, jak i w treści wiadomości należy zamieścić. imię i nazwisko autora.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu”
(stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku zgłoszenia do Konkursu pracy
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niepełnoletniego uczestnika obowiązuje „Karta zgłoszenia do konkursu niepełnoletniego uczestnika”
(stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularze kart dostępne są w terenowych punktach
konsultacyjnych (6, 10 i 11 grudnia 2017 r.), na stronie internetowej www.pragapld.waw.pl oraz
w siedzibie

Urzędu

Dzielnicy

Praga-Południe

m.st.

Warszawy,

Wydział

Organizacyjny

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa. Karta zgłoszenia do konkursu powinna znajdować się
w jednej kopercie z pracą (w przypadku prac przesyłanych e-mailem – do wiadomości należy załączyć
skan wypełnionej Karty zgłoszenia do konkursu). Nie będą brane pod uwagę prace bez właściwej
karty dołączonej do zgłoszenia.
6. Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie Karty zgłoszenia do konkursu
uczestnik/rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie
swojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska dziecka/podopiecznego oraz pracy konkursowej na
stronie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz w innych mediach, gdzie prace będą
prezentowane. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do
realizacji konkursu.
§4
Miejsce i termin nadsyłania prac.
1. Prace należy dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS
PLASTYCZNY – Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” do Wydziału
Organizacyjnego (pokój nr 3) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274,
a także do terenowych punktów konsultacyjnych (funkcjonujących w dniach 6, 10 i 11 grudnia 2017
r.)
lub w wersji elektronicznej przekazać e-mailowo na adres: konkursbazarekrogatka@gmail.com
Prace można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy, Wydział Organizacyjny ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
2. Termin składania prac rozpoczyna się 04.12.2017 r. i upływa z dniem 18.12.2017 r. Liczy się data
wpłynięcia zgłoszenia do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy lub data wpłynięcia zgłoszenia mailowego na adres: konkursbazarekrogatka@gmail.com
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
§5
Ocen prac konkursowych oraz nagrody
1. Jury powołane przez Organizatora konkursu wybierze 3 najlepsze prace. Decyzja Jury o przyznaniu
nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo do odwołania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu poprzez powołane Jury będzie miało miejsce w pierwszej połowie
stycznia 2018 r. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste przekazanie nagród rzeczowych dla zdobywców
I, II i III miejsca będzie miało miejsce podczas spotkania podsumowującego konsultacje społeczne
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dnia 17.01.2018 r. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa. Podczas spotkania odbędzie
się także wernisaż wybranych prac konkursowych.
3. Autorzy nagrodzonych prac odbiorą nagrody osobiście podczas spotkania 17.01.2018 r.
§7
Prawa autorskie.
1. Przesłane prace

przechodzą na własność Organizatora, który uzyskuje pełne prawa do

nieograniczonego i nieodpłatnego dysponowania zgłoszonymi w konkursie pracami. Prawo
nieograniczonego dysponowania pracami obejmuje również ich modyfikowanie i wykorzystanie
w całości lub części.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacenia honorariów autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac oraz
wykorzystania ich w celach promocyjnych w prasie, telewizji,

na

stronach internetowych

Organizatora oraz w innych wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy, jak też celem oznakowania gadżetów promocyjnych.
§8
Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do
niewyłonienia zwycięzcy.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
4.

Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego

Regulaminu.
5. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 12 623 77 40 u Pani
Antoniny Lisieckiej, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński,
J. Szymańska, M.Widuch.
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca. ”
I. Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko
Numer telefonu
E-mail

Oświadczam, że zapoznałem/łam* się z Regulaminem Konkursu „Bazarek Rogatka – reaktywacja:
okiem mieszkańca” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zawarte w Karcie zgłoszenia do konkursu dane są prawdziwe, a przesłaną pracę
wykonałem/łam* osobiście.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

…………………………

………………………………

Data i miejscowość

Podpis uczestnika Konkursu

* - niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
„Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca. ”
I. Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko:
II. Dane rodzica/opiekuna prawnego* niepełnoletniego uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko
Numer telefonu
E-mail

Oświadczam, że zapoznałem/łam* się z Regulaminem Konkursu „Bazarek Rogatka – reaktywacja:
okiem mieszkańca” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zawarte w Karcie zgłoszenia do konkursu niepełnoletniego uczestnika dane są
prawdziwe, a przesłaną pracę wykonał/a* osobiście:
………………………….....................................................................
(imię i nazwisko dziecka).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* dla potrzeb
Konkursu.

…………………………

………………………………

Data i miejscowość

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

* - niewłaściwe skreślić
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