Regulamin konkursu na piaseczyński Quest rowerowy
Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno

Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza
konkurs pn. Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno. Celem konkursu jest zachęcenie lokalnej społeczności
do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez korzystanie z roweru jako ekologicznej formy transportu,
a także podniesienie świadomości mieszkańców gminy Piaseczno w zakresie niskoemisyjnych sposobów
przemieszczania się oraz możliwości spędzania wolnego czasu w sposób przyjazny dla środowiska. Konkurs
zachęcić ma do refleksji nad możliwościami ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko
oraz konsekwencjami decyzji podejmowanych przez społeczeństwo w zakresie wyboru środków lokomocji.
Zadaniem konkursu jest również uwrażliwienie na piękno krajobrazu, zmotywowanie do aktywnego spędzania
wolnego czasu oraz odkrywania, poznawania i dzielenia się informacjami na temat miejsc położonych na terenie
gminy Piaseczno wartych uwagi. Konkurs ma za zadanie zainteresować zarówno lokalną społeczność,
jak i odwiedzających oraz gminę Piaseczno gości jej przyrodą, historią i kulturą.
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Piaseczno (ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno).
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu złożenia zgłoszenia wraz z pracą konkursową ukończyły
18 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w terminie do 6 listopada 2020 r. w formie papierowej w Wydziale
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Świętojańska 5a, 05–500 Piaseczno) pracy
konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem oraz oświadczeniem dotyczącym przeniesienia
autorskich praw majątkowych. Druk zgłoszenia oraz oświadczenia dotyczącego przeniesienia autorskich praw
majątkowych można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
(ul. Świętojańska 5a, Piaseczno) lub ze strony internetowej piaseczno.eu (zakładka Ekologia). Pracę konkursową
wraz z podpisanym zgłoszeniem oraz oświadczeniem dotyczącym przeniesienia autorskich praw majątkowych
można złożyć pocztą tradycyjną. Za datę złożenia pracy konkursowej uznaje się datę wpływu na kancelarię
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Świętojańska 5a, 05–500 Piaseczno). Złożone prace konkursowe
przechodzą na własność organizatora.
4. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem oraz oświadczeniem dotyczącym
przeniesienia autorskich praw majątkowych można składać do 6 listopada 2020 r. w godzinach pracy urzędu.
Urząd nie przyjmuje prac konkursowych oraz zgłoszeń w formie elektronicznej (np. skanu, prezentacji
PowerPoint). Urząd nie przyjmuje prac konkursowych bez wypełnionego i podpisanego zgłoszenia oraz
oświadczenia dotyczącego przeniesienia autorskich praw majątkowych. Urząd nie przyjmuje niepodpisanych
prac konkursowych, bądź prac konkursowych podpisanych w sposób budzący wątpliwości, co do imienia
i nazwiska autora lub jego danych kontaktowych.
5. Praca konkursowa jest pracą indywidualną. Nie dopuszcza się możliwości złożenia pracy grupowej.
W przypadku zaprojektowania Questu przez więcej niż jedną osobę, każda powinna złożyć osobną,
indywidualną pracę konkursową różniącą się np. treścią lub grafiką.
6. Jeden uczestnik może złożyć do trzech prac konkursowych. Do każdej pracy konkursowej należy złożyć osobne
wypełnione i podpisane zgłoszenie oraz oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.
7. Organizator nie wprowadza limitu liczby uczestników.
8. Pracą konkursową jest własnoręcznie wykonana praca literacka lub literacko–plastyczna w formie Questu
prezentująca wycieczkę rowerową zwierającą wskazówki dojazdu do interesujących miejsc położonych
na terenie gminy Piaseczno oraz wierszowane zagadki odnoszące się do odwiedzanych podczas wycieczki
miejsc. Tematyka Questu jest dowolna (np. przyrodnicza, kulturowa, historyczna, mieszana). Quest swym
zasięgiem obejmować ma gminę Piaseczno. Dopuszczalne jest uwzględnienie w Queście atrakcji znajdujących
się na terenach sąsiadujących z gminą Piaseczno, o ile będą one stanowiły nie więcej jak 30% treści Questu.
9. Praca konkursowa zawiera:
a) tytuł Questu
b) opis tematyki Questu (krótkie wprowadzenie/wstęp)
c) miejsce startu
d) szacunkowy czas przejazdu

treść Questu wraz z wierszowanymi zagadkami
imię i nazwisko autora Questu
informację o prawidłowych rozwiązaniach zagadek oraz hasła Questu
schemat, mapę, rysunek lub inną graficzną wizualizację przedstawiającą plan/trasę wycieczki
wraz zaznaczeniem najatrakcyjniejszych jej punktów (nieobowiązkowo)
i) fotografie, rysunki i/lub inne graficzne wizualizacje przedstawiające atrakcyjne punkty wycieczki
(np. krajobrazy, rośliny, zwierzęta, twory przyrody nieożywionej, miejsca pamięci, kapliczki, zabytki,
zwyczaje, rzemiosło itp.), (nieobowiązkowo)
j) projekt graficzny Questu (nieobowiązkowo)
10. Pracę konkursową należy podpisać czytelnie i w sposób nie budzący wątpliwości co do autorstwa.
11. Komisja Konkursowa zostaje powołana przez Organizatora i składa się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno.
12. Dokonując oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność pracy konkursowej
z tematyką konkursu oraz wymaganiami opisanymi w niniejszym regulaminie, pomysłowość, skuteczność
komunikacyjną, język i styl, umiejętność zainteresowania czytelnika zaprezentowanymi w Queście treściami
a w przypadku prac literacko–plastycznych także estetykę i staranność wykonania.
13. Praca może zostać nie dopuszczona do oceny przez Komisję Konkursową jeżeli zawiera m.in. treści wulgarne,
ksenofobiczne, rasistowskie, naruszające prawa autorskie, lub niezgodne z prawdą. W przypadku wystąpienia
ww. przyczyn Organizator poinformuje uczestnika o przyczynach odrzucenia, umożliwiając jednocześnie
usunięcie wad i zgłoszenie poprawionej wersji pracy konkursowej. Fakt zgłaszania poprawionej wersji pracy
nie powoduje wydłużenia terminu składania prac konkursowych określonego na 6 listopada 2020 r.
14. W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Organizator dopuszcza przyznanie
wyróżnień. Nagrodami w konkursie są:
a) za zajęcie 1 miejsca: bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 600 zł,
b) za zajęcie 2 miejsca: bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 500 zł,
c) za zajęcie 3 miejsca: bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 400 zł,
d) wyróżnienie: bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 200 zł.
15. Fundatorem nagród jest Organizator.
16. Wręczenie nagród odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. O terminie wręczenia
nagród nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie lub za pośrednictwem strony
internetowej piaseczno.eu.
17. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie
przez Organizatora na potrzeby konkursu ich danych osobowych, w tym wizerunku.
19. Ewentualne pytania należy kierować pod nr tel. (22) 70 17 507.
20. Informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne dla wszystkich uczestników
na równych zasadach.
21. Wszelkie spory i wątpliwości rozstrzyga Organizator.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
e)
f)
g)
h)

