Regulamin konkursu
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NOWOCZESNE EKOBUSY'

1. Organizator konkursu.

organizatorem konkursu ''NoWocZEsNE EKoBUSY'' jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica Sp.
Swidnicy.
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2. Cel i tematyka konkursu.

Celem Konkursu jest promocja ekologicznych aspektów podrózowania komunikacją miejską z uŻyciem nowych, niskoemisyjnych
autobusów zakupionych w ramach projektu pn.: ,, Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie
miasia Świdnicy i gmin Świdnica i Marcinowice'' i nowoczesnych rozwiązań technicznych zastosowanych w nowych autobusach
oraz ukazanie specyfiki miasta Świdnica popzez prezentację jej walorów ekoIogicznych i krajobrazowych'
Formą prezentacji jest obraz na powierzchni płaskiej wykonany dowolną techniką'
3. Czas trwania konkursu.

Termin nadsyłania i zgłaszania prac do 20 maja 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28maja 2018r., a Wręczenie nagród
02czervvca 2018r podczastnłania drzwi otwańych w zajezdni MPKwdniu 02 czeruca 2018r. w godzinach od 1'100do 1500.
4. Uczestnicy konkursu.

Adresatami konkursu są uczniowie świdnickich szkół podstawowych oraz szkół podstawowych Gminy Świdnica i Gminy
Marcinowice. W zakresie czynności i oświadczeń prawnie skutecznych nieletnich uczestników konkursu reprezentują ich rodzice
lub opiekunowie.

5. Zgłaszanie prac.

Zgłoszenie pracy konkursowej polega na przesłaniu zdjęcia lub fotokopii, lub skanu z zachowaniem oryginalnych barw zgłaszanej
pracy na adres mailowy konkurs@mpk.swidnica.pl
Plik ze zdjęciem powinien byó w formacie jpg, png lub podobnym o wielkości do 5MB. Zgłaszający do momentu rozstrzygnięcia
konkursu musi posiadać oryginał pracy.
Do prac należy załączyc informację o autorze: imię i nazwisko, wiek oraz klasę i numer szkoły. Do pliku można równieŹ załączyć
krótki opis. Prace nie mogą zawierac treściobraŹIiwych i wuIgarnych. Jeden autor-uczestnik może zgłosić do konkursu
.

maksymalnie jedną pracę'
Zgłoszenia prac będą przyjmowane do godz. 2400 W dniu 20 maja2018r.
Prace niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.
Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą byÓ wcześniejpublikowane' wystawiane i nagradzane w innych konkursach.
Przesłanie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do
przesłanych pracbez udziału osób trzecich.
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na umieszczenie jej nd stronie
internetowej organizatora portalach społecznościowych.organizalor zastzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji
nagrodzonych i wyróżnionych prac podczas Wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych zdziałalnością
Organizatora.
Przekazanie prac konkursowych oznacza, ze nie będą one zagraŻaŁy ani naruszały praw osób trzecich' w szczególności nie będą
naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
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6. ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
Wszystkie zdjęcia prac nadesłane do Konkursu podlegają ocenie na fanpage (Facebooku) organizatora, wyłącznie poprzez

dodanie polubień
na daną pracę.
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,,lubię to" pod preferowanym zdjęciem. lnne oznaczenia nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu ilości głosów

o

wygranej i kolejnych miejscach zajętych w konkursie zadecyduje ilośćpolubień ,,lubię to'', jaka będzie miała miejsce w dniu
rozstrzygnięcia konkursu' tj.28 maja 2018r. llośÓ oznaczeń ',lubię to" obliczy i poda do wiadomoŚci Jury powołane przez

Organizatora.

Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestnrków Konkursu. oficjalne wynikr konkursu zostaną ogłoszone na
stronach internetowych organizatora' a wręczenie nagród i Wystawa kopii nagrodzonych prac będą miały miejsce podczas tnruania
drzwi otwartych wzajezdni MPKwdniu 02 czerwca 20lSrwgodzinach od 'l 100do 1500
7. Nagrody.
Nagrodami dla prac, które zajmą miejsca od 1 do 3 są: karty pamięci mikro SD oraz pendrive. organizator przewidział nagrodę
zespołową dla tej klasy szkoły podstawowej, które'1 uczniowie otrzymali w sumie największą ilośćpolubień swoich prac. Nagrodą
jest wynajem autokaru turystycznego na jednodniową wycieczkę krajową w dowolnie wybrane przez zwycięska klasę miejsce.
8. Postanowienia końcowe.
Regu|amin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne
Uczestnika Konku rsu waru
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przyjęciem przez Uczestnika
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rodzica lub prawnego opiekuna

Uczestnik oraz rodzic lub prawny opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie Danych osobowych z 29.08'1997r. (Dz.U. Nr 133 poz'833 z póz'

zmianami.)

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiair r,i ReEulaminie.
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