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POSEŁ NA SEJM RP 

TOMASZ SIEMONIAK 

OGŁASZA KONKURS PT.: „MÓJ MISTRZ” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Przedmiot regulaminu 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie  

pt.: „MÓJ MISTRZ”, zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania 

zwycięzców. 

II. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm RP Tomasz Siemoniak - zwany dalej „organizatorem”. 

III. Cel konkursu 

Głównym celem konkursu jest pokazanie i podkreślenie roli lokalnych autorytetów, tych obok nas. Osób 

towarzyszących w naszym codziennym życiu, w szkole, w domu, w najbliższej okolicy, na sąsiedniej ulicy,  

w miasteczku obok. Autorytetów, których dorobek nie ma pomników i tablic, ale jest „trwalszy niż ze spiżu”, 

ponieważ pobudza wyobraźnię, zachęca do działania i jest w Nas. 

Konkurs daje możliwość zaprezentowania osoby, która swoją codzienną pracą i postawą daje młodym 

ludziom przykład, wspiera i zachęca. Jest dla nich mistrzem i autorytetem.  

Organizator zachęca do zaprezentowania wybitnych osób i ich działalności wykorzystując jedną  

z przewidzianych form prac konkursowych. 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

z powiatów: dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, którzy ukończyli 12 

lat (rocznikowo)  - dalej zwani „uczestnikami”. 

2. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne. 

3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika konkursu.  

Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.  

4. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 prace konkursowe. Prace powinny być wykonane samodzielnie,  

a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora. 

5. Szkoła powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 04.06.2018 r. 

6. W konkursie będą brać udział wyłącznie prace, które spełniają warunki konkursu. 

7. W przypadku uczestnika niepełnoletniego do pracy konkursowej powinno być załączone wypełnione  

i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

8. Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka 

Posła na Sejm RP przy ulicy 1 Maja 3 w Wałbrzychu (58-300). 

9. Na kopertach zaadresowanych do organizatora należy dopisać: KONKURS: „MÓJ MISTRZ”. 
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10. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

V. Praca konkursowa 
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

 temat pracy konkursowej: prezentacja osoby, która dla uczestnika jest autorytetem, mistrzem. Uczestnik 

musi uargumentować swój wybór. 

 forma: reportaż; fotoreportaż; wywiad (materiał dźwiękowy lub filmowy). 

2. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną w wybranej formie. 

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora. 

4. Wybierając jedną z form należy uwzględnić następujące wytyczne: 

 wszystkie prace konkursowe należy przekazać w wersji oryginalnej i elektronicznej na nośniku danych 

(płyta CD/DVD); 

 do każdej pracy konkursowej należy dołączyć życiorys osoby, której praca dotyczy (format A4, 

maksymalnie 1 strona); 

 do wywiadu oraz reportażu należy dołączyć tekst całego wywiadu w formie pisemnej; 

 wywiad i reportaż w formie pisemnej powinien być przygotowany w formacie A4, maksymalnie do  

2 stron; 

 fotoreportaż powinien być oparty na samodzielnie wykonanych fotografiach lub pochodzących   

z archiwum osoby reprezentowanej z zastrzeżeniem wyrażenia przez nią pisemnej zgody na wykorzystanie 

do pracy konkursowej; 

 fotografie należy opatrzyć podpisem lub komentarzem; 

 materiał dźwiękowy i filmowy powinien trwać maksymalnie 3 minuty. 

4. Udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach oraz te, które naruszają prawa 

autorskie i pokrewne. 

5. Prace konkursowe przechodzą na własność Biura Poselskiego Tomasza Siemoniaka Posła na Sejm RP, a ich 

treść może być wykorzystywana do publikacji na stronie internetowej oraz do promowania tematyki konkursu.  

6. Do pracy konkursowej należy dołączyć: 

 wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu - do pobrania 

również ze strony internetowej www.tomaszsiemoniak.com/konkurs); 

 w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do regulaminu - do 

pobrania również ze strony internetowej www.tomaszsiemoniak.com/konkurs); 

 w przypadku fotoreportażu podpisany formularz osoby reprezentowanej w pracy konkursowej zawierający 

jej zgodę na rozpowszechnienie wizerunku pracy konkursowej (załącznik nr 3 do pobrania ze strony 

internetowej www.tomaszsiemoniak.com/konkurs). 

8. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy 

konkursowej.  

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 
1. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny: 

 zgodność pracy z tematem konkursu; 

 oryginalność/kreatywność; 

 sposób konstruowania wypowiedzi; 

2. Spośród nadesłanych w terminie prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu organizator wybierze 

najlepsze prace w każdej z kategorii: 
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 uczniowie szkół podstawowych; 

 uczniowie szkół gimnazjalnych; 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

VII. Nagrody 

1. Zwycięzcy konkursu osobno w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymają 

nagrody rzeczowe za zajęcie: 

 I miejsca (nagrody o wartości 500 zł); 

 II miejsca (nagrody o wartości 300 zł); 

 III miejsca (nagrody o wartości 200 zł). 

2. Rodzaj nagród określi organizator konkursu. 

3. Organizator może przyznać wyróżnienia. 

4. Organizator konkursu może dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac konkursowych poprzez ich 

publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów na stronie internetowej. 

5. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości, o której uczestnicy konkursu zostaną 

poinformowani w trybie przewidzianym w pkt. VIII. 

6. Decyzja organizatora o wynikach konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w przypadku gdy uzna, iż żadna z prac nie 

kwalifikuje się do nagrodzenia lub wyróżnienia. 

VIII. Harmonogram 

1. Do 04.06.2018 r. zgłoszenie prac konkursowych wraz z załącznikami (decyduje data stempla pocztowego) na 

adres: Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka Posła na Sejm RP ul. 1 Maja 3, 58-300 Wałbrzych  

z dopiskiem: KONKURS „MÓJ MISTRZ”. 

2. Do 15.06.2018 r. rozstrzygnięcie konkursu. 

3. Uczestnicy i laureaci konkursu otrzymają odpowiednie powiadomienie drogą telefoniczną albo elektroniczną  

o miejscu i godzinie uroczystości zakończenia konkursu i rozdania nagród do dnia 12.06.2018 r. 

IX. Dane osobowe 

1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na: 

 przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu  

i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; 

 nieodpłatną publikację tj. prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie pracy 

konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka 

oraz o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu. 

X. Kontakt 

Szczegółowe informacje o konkursie udziela Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka Posła na Sejm RP 

przy ulicy 1 Maja 3 w Wałbrzychu; tel.: +48 732 562 631; e-mail: biuro@tomaszsiemoniak.com 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszenia. 

2. Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w konkursie. 

3. Formularz oświadczenia osoby prezentowanej w konkursie na rozpowszechnianie wizerunku. 


