Regulamin Konkursu pn. „Rakieta Marzeń”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Rakieta Marzeń”
(zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego, Biuro Projektów Własnych z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 , tel. 68 45 65
568, e-mail: kontakt@technologiczne.lubuskie.pl, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Udzielone przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany
w Regulaminie Konkursu są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu z chwilą ich
zamieszczenia na stronie internetowej www.technologiczne.lubuskie.pl
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 16.09.2019 r. do dnia 04.11.2019 r., przy czym
okres ten nie obejmuje wydania Nagród.
5. Komisja Konkursowa poinformuje zwycięzców o wynikach Konkursu „Rakieta Marzeń” najpóźniej
do dnia 18.11.2019 r.

§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia.

§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa
lubuskiego.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§4
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nagranie filmu ukazującego, zabudowaną przez całą
klasę rakietę z tworzyw sztucznych.
2. Wykonana rakieta powinna:
a. być zbudowana z tworzyw sztucznych, które są segregowane do pojemnika żółtego
(butelki, kubeczki, puszki itp.),
b. mieć wysokość minimum 1m.
3. Rakieta nie może zostać wykonana z innych materiałów niż dopuszczone w pkt 2a.
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4. Dopuszcza się użycie taśmy lub kleju do wykonania połączeń elementów np. butelek.
5. Nakręcony film powinien:
a. przedstawić stabilną konstrukcję przestrzenną, prezentująca się z każdej
możliwej strony (ukazać rakietę w 360 stopniach),
b. pozwalać na oszacowanie wysokości konstrukcji,
c. być w formacie mp4 który umożliwi odtworzenie go przez organizatora,
d. jego wielkość nie może przekroczyć 40MB,
e. długość filmu nie może przekroczyć 2 min.
6. W zgłoszeniu konkursowym należy złożyć formularz zgłoszeniowy oraz film.
7. Praca złożona w konkursie powinna być pracą zbiorową całej klasy – w konkursie nie będą podlegały
ocenie prace indywidualne.
8. Prace Konkursowe powinny być zgłaszane do Konkursu wyłącznie w wersji elektronicznej.
9. Każda klasa może przesłać jedno zgłoszenie na adres e-mail: konkurs@technologiczne.lubuskie.pl
wpisując w tytule Konkurs „Rakieta Marzeń”.
10. E- mail powinien zawierać :
a) dane klasy (nazwa i adres szkoły) biorącej udział w konkursie,
b) informacje o ilości wykorzystanych tworzyw sztucznych,
c) Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do regulaminu), zeskanowany i dołączony do
e-maila.
11. Prace konkursowe nie spełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Konkursie.
12. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
13. Dane będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1).
14. Prace Konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac
na stronach internetowych Urzędu oraz w publikacjach związanych z inicjatywą „Technologiczne
Lubuskie”.

§5
Ocena prac
1. Prace Konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
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a. pomysłowość,
b. estetyka wykonania;
2. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę czy Praca Konkursowa została wykonana zgodnie z
Regulaminem Konkursu.
3. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych i wybierze min 3 zwycięskie prace.
4. Najlepsze projekty zostaną zamieszczone na stronie www.technologiczne.lubuskie.pl

§6
Nagrody
1.

Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest udział w warsztatach „Technologiczne Dzieciaki – Edycja IV”
które odbędą się w grudniu 2019 r w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze. Organizator nie zapewnia transportu.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
3. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym
Regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Rakieta Marzeń” w ramach inicjatywy „Technologiczne Lubuskie”
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Rakieta Marzeń”
I. Dane Uczestnika Konkursu
Klasa
Nazwa Szkoły
Adres Szkoły
II. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach związanych z konkursem:
Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres E-mail
III. Oświadczenie
1.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i zgadzam się z jego zapisami.

2.

Zgodnie z art.6ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych(imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) dla potrzeb udział w organizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze konkursie pn. „Rakieta Marzeń”.
"Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze, ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w konkursie. Ma
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania."

...................................................................
Data i podpis opiekuna klasy
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