REGULAMIN KONKURSU „Opowiedz o swojej miejscowości” 2015

§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów 97, 37 - 416 Zaleszany.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie pod warunkiem podania ich do
wiadomości publicznej.
3. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach
internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem, w katalogach i innych
publikacjach pokonkursowych, w niekomercyjnych materiałach organizatorów oraz wystawach
pokonkursowych i innych projektach organizowanych z wykorzystaniem powstałego na bazie
konkursu archiwum. Nadesłanie materiałów na konkurs wraz z formularzem konkursowym jest
równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, uznaniem
niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie prac w archiwum Fundacji Fundusz
Lokalny SMK, ich eksponowaniem, udostępnianiem i powielaniem w zakresie związanym z
działalnością Fundacji Fundusz Lokalny SMK oraz z udzieleniem bezpłatnej wieczystej licencji na
umieszczanie zdjęć w publikacjach organizatorów konkursu np. Wirtualna Wizytówka. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.
5. Zgłoszenie formularza konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że formularze zgłoszone na konkurs zostały wypełnione osobiście, co
znaczy, że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw
autorskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez
uczestników konkursu.
§2
Adresaci konkursu
1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z siedzibą na
terenie Powiatu Tarnobrzeskiego i Stalowowolskiego realizujących inicjatywy w IX edycji Działaj
Lokalnie Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, którego lokalnym partnerem jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK (ODL).
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2. Do konkursu może przystąpić każda osoba posiadająca uprawnienia do reprezentowania organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych, pod warunkiem zgłoszenia wypełnionego formularza
konkursowego.
§3
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest :
A) promocja organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z Powiatu Tarnobrzeskiego i
Stalowowolskiego w szczególności tych, które:
a) wykazują pozytywną i aktywną postawę społeczną poprzez promocję, wspieranie,
lub organizowanie akcji z kategorii non profit w dziedzinie kultury, turystyki,
edukacji, sztuki, sportu, i rekreacji,
b) prowadzą działalność w/w zakresie,
c) wprowadzają na rynek produkty lokalne lub promują ginące zawody i rzemiosła
tradycyjne.
B) wzbogacenie oferty Powiatu Tarnobrzeskiego i Stalowowolskiego szczególnie z dziedziny kultury,
turystyki, edukacji, sztuki, sportu i rekreacji,
C) upowszechnienie

standardów

marketingowych

i zwiększanie

świadomości

organizacji

pozarządowych w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i wpływu takich działań na
rozwój organizacji.
§4
Przedmiot konkursu
1. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.
2. Zgłoszenia – wymogi formalne:
A) autor zobowiązany jest do dostarczenia czytelnie wypełnionego i podpisanego
Formularza konkursowego osobiście lub na adres Biura Fundacji: Koćmierzów 2, 27650 Samborzec;
B) materiały konkursowe umieszczone na płycie CD można dostarczyć osobiście lub
przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Fundacji: Koćmierzów 2, 27-650
Samborzec. Możliwe jest również przesłanie materiałów konkursowych na adres
e-mail Fundacji: fundacjasmk@gmail.com ;
C) pliki cyfrowe muszą posiadać nazwę własną organizacji zgodną z nazwą podaną w
Formularzu konkursowym, np.
„stowarzyszenie_non_profit_pejzaz_podkarpacki.jpg”,
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D) płyta CD z materiałami cyfrowymi musi być opisana nazwą własną organizacji
zgodną z nazwą podaną w Formularzu konkursowym,
E) dopuszcza się prace poddane wszelkiej obróbce oprócz fotomontaży z
wykorzystaniem zdjęć innych autorów bez ich zgody,
F) prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do oceny
Komisji Konkursowej,
3. W konkursie każda organizacja pozarządowa/grupa nieformalna może złożyć tylko jeden formularz
konkursowy.
§5
Kryteria oceny
1. Ocenie podlegają nadesłane prace konkursowe do których należą:
A) „Wizytówka miejscowości” – jest to prezentacja graficzna przedstawiona na jednej stronie na
temat miejscowości, w której zrealizowano projekt Działaj Lokalnie IX. (Przykładowe „wizytówki
miejscowości

znajdują

się

pod

adresem:

http://fundacjasmk.pl/index.php?option=com_eventgallery&view=event&layout=imagelist&fol
der=wizytowki&Itemid=258
B) Prezentacja – forma dowolna – na temat zrealizowanej inicjatywy. Prezentacja powiązana jest z
założeniami zawartymi we wniosku. Tematem prezentacji mogą być: lokalni liderzy, rezultaty,
zmiany jakie zaszły w ramach realizacji projektu.
2. Kryteria oceny materiałów konkursowych:
A) zgodność z celem i tematyką konkursu,
B) treść merytoryczna materiałów i ich przydatność praktyczna,
C) forma prezentacji materiałów,
D) walory techniczne.
3. Dodatkowe kryteria dla:
A) film: nie dłuższy niż 7 min. i zamieszczony na portalu społecznościowym (np. Youtube),
B) prezentacja multimedialna: składająca się minimum z 20 slajdów.
§6
Komisja Konkursowa
1. Do zadań komisji należy:
A) kwalifikacja zgłoszonych do konkursu formularzy konkursowych,
B) ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych do konkursu formularzy konkursowych,
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C) przyznanie nagród zwycięzcom,
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
§7
Nagrody
1. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody:
A) pierwsze miejsce – nagrodą jest sfinansowanie całkowitych kosztów nagrania filmu
promującego działania organizacji/grupy nieformalnej oraz zgłoszenie filmu do ogólnopolskiego
konkursu „Opowiedz…” Programu Działaj Lokalnie + nagroda finansowa w kwocie 200 PLN.
B) drugie miejsce – nagroda finansowa w kwocie 100 PLN.
C) trzecie miejsce – nagroda finansowa w kwocie 50 PLN.
2. Dodatkowo każda z organizacji/grup nieformalnych otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w
konkursie wręczony na Gali Inicjatyw Lokalnych – szczegóły na temat Gali zostaną przesłane na 2
tygodnie przed wydarzeniem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo innej alokacji przewidzianych nagród finansowych i rzeczowych.
§8
Przebieg Konkursu
1. Celem zgłoszenia do konkursu organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej, którą się
reprezentuje, należy wypełnić formularz konkursowy dostępny na stronie internetowej:
www.fundacjasmk.pl
2. Do formularza należy dołączać materiały konkursowe.
3. Formularze konkursowe można wypełniać i nadsyłać do Fundacji wraz z pracami konkursowymi od
01.12.2015 do 31.01.2016.
4. Wysłanie kompletnie wypełnionego formularza, zgodnego z Regulaminem konkursu, jest
jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.02.2016 Wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora
(www.fundacjasmk.pl) .
§9
Dodatkowe informacje
1. Dodatkowych informacji udzieli Dominika Latańska, e-mail: d.latanska@gmail.com
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