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Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 107/2021
Wójta Gminy Somonino

z dnia 03.09.2021

REGULAMIN KONKURSU

,,Chodźmy na spacer!"
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej wramach Schematu II Pomocy
Technicznei ,,Kraiowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwo.iu Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 realizu.ie operacię pn. ,,Zwiedzanie zgodnie z naturą - promoc,ia szlaków
rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino", której celem jest upowszechnienie
wiedzy, w szczególności wśród mieszkańców Gminy Somonino w zakresie przyrodniczych
walorów regionu ipromocji ruchu turystycznego. Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1. Organizatorem konkursu ,,Chodźmy na spacer" jest Gmina Somonino, która
realizuje operację 'pn. ,,Zwiedzanie zgodnie znaturą - promocja szlaków
rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino", współfinansowaną
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie.

2. Konkurs polega na opracowaniu przez uczestników koncepcji trasy spacem, który
uwypukli walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Somonino.
Podsumowanie konkursu odbędzie w formie uroczystego rozdania nagród oraz spacem
rodzinnego.
Uczestnicy rna3ą za zadanie przygotować propozycję spaceru rodzinnego na terenie
Gminy Somonino zawierającego na svvo3ej trasie ciekawe miejsca lub inne atrakcje,
takie jak np. pomniki przyrody, miejsca rekreacji, miejsca pamięci, zabytki, punkty
widokowe, miejsca związane z historią lub ciekawymi postaciami zasłużonymi dla
lokalnej społeczności itp.

4. Konkurs adresowany jest do rodzin zamieszkujących teren Gminy Somonino. Mogą w
nim wzią«5 udział kilkuosobowe rodzinne zespoły pod opieką osoby dorosłej.

5. Prace mogą być przygotowane w formie:
opisu spaceru z mapą i zdjęciami. Zdjęcia mogą być częścią pracy lub mogą
być dołączone osobno (maksymalna długość tekstu: 5 stron A4).
pracy plastycznej w forrnacie max A3 (42 x 29,7 cm). Do pracy powinien być
dołączony opis proponowanego spacem.
rejestracji wideo, rekomendowana długość nagrania: do 6 minut. Do rejestracji
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video powinien być dołączony opis proponowanego spaceru.
6. Pracę trzeba dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym zawierającym:

* imiona i nazwiska uczestników,
wiek uczestników,

* miejsce zamieszkania.
7. Prace będą oceniane przez komisję konkursową, która wybierze 3 prace finałowe.
8. W skład komisji konkursowej będą wchodzić dwie osoby ze strony Partnera KSOW

(Gminy Somonino) i dwie ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie.
9. Podczas oceny zgłoszonych prac będ:4 brane pod uwagę następujące kryteria:

- umiejscowienie trasy na terenie Gminy Somonino
- pomysłowość i kreatywność przedstawionej propozycji
- atrakcyjność trasy spaceru pod względem turystycznym
- ujęcie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych gminy
- estetyka i spójność pracy
- załączenie mapki z naniesioną trasą spaceru

10. Kartę zgłoszeniową wraz z pracą należy złoż7ć do Gminnego Ośrodka Kultury w
Somoninie, z dopiskiem ,,Konkurs: Chodźmy na spacer!" lub mailowo na adres:
m.skrzypkowska(Qsomonino.pl. W przypadku filmu można przesłać link do
źródła internetowego.

11. Prace należy złożyć do dnia 04. 10.2021 r. Liczy się data wpływu pracy.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19.lO.2021 roku za pośrednictwem strony

internetowej Gminy Somonino oraz na fanpage facebook Gminy Somonino.
Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla 3 rodzin/ laureatów.

13. Najlepsze prace z propozycjami spacerów zostaną wykorzystane do publikacji na
stronie internetowej gminy jako materiały dla mieszkańców oraz turystów.
Najciekawszy spacer zostanie opisany w kwartalniku gminnym Nowine.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygni«;cia konkursu bez
podania powodu.

15. Osoba do kontaktu bezpośredniego z ramienia Organizatora: Marta Skrzypkowska,
tel. 58 743-23-53, e-mail: m.skrzypkowska@somonino.pl

16. Dostarczone prace będą zwracane autorom po zakończeniu konkursu. W przypadku nie
odebrania prac konkursowych do 30.11.2021 r. ulegną one zniszczeniu.

17.Wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do zgłoszonych prac
konkursowych nieodpłatnie przechodzą na Organizatora. Prace mogą być
wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich
opiekunów.

18. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem,
posiadające znamiona plagiatu lub mogące prowadzić do namszenia praw innych osób.
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19. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na
publikację danych osobowych uczestników konkursu, w tym ich wizerunków oraz prac
w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.

20. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino z siedzi%
w Somoninie. Ma Pani/Pan prawo ż4dać od Administratora dostępu, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Szczegółowe inforrnacje dotyczące procesu przetwarzania pn. ,,konkursy"
dostępne są w Urzędzie Gminy wSomoninie oraz na stronie internetowej
http://bip.somonino.pl/
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