Regulamin konkursu na scenariusz zajęć pod hasłem:
Mińsk Mazowiecki – nasze miasto
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu na scenariusz zajęć pod hasłem Mińsk
Mazowiecki – nasze miasto, zwanym dalej konkursem, jest Miasto Mińsk
Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 1,
zwany dalej Organizatorem.
2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Bożena Macheta,
Kierowniczka Referatu Oświaty; 25 759 53 34; os@umminskmaz.pl

Cele konkursu:


rozbudzanie zainteresowań historią, tradycją, kulturą, przyrodą miasta,



pogłębianie poczucia tożsamości z miastem,



inspirowanie do pracy twórczej,



uwrażliwienie na piękno i oryginalność miasta,



tworzenie i umacnianie lokalnej wspólnoty.

Zasady:
1. Konkurs jest skierowany do nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów ze szkół i
placówek oświatowych z powiatu mińskiego.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie autorskiego scenariusza zajęć
dla dzieci, młodzieży lub dorosłych o tematyce propagującej/eksponującej
walory kulturowe/przyrodnicze bądź historyczne miasta.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden bądź kilka wcześniej
niepublikowanych scenariuszy, w jednej lub kilku kategoriach konkursowych.
4. Scenariusz musi być zredagowany przez jednego autora.
5. Kategorie konkursowe:


scenariusz zajęć dla oddziałów przedszkolnych,



scenariusz zajęć dla szkół podstawowych,



scenariusz zajęć dla szkół ponadpodstawowych,



scenariusz zajęć dla dorosłych.

6. Scenariusz nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich i innych praw osobistych.
7. Każdy scenariusz musi zawierać następujące informacje:


kategorię konkursową i tytuł scenariusza,



imię i nazwisko autora, nazwę reprezentowanej placówki,



dane kontaktowe autora (e-mail, nr telefonu),



oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa
autorskie do napisanego scenariusza (załącznik do niniejszego
Regulaminu).

8. Scenariusze bez elementów wymienionych w ust. 7 nie będą brały udziału w
konkursie.
9. Wszystkie nadesłane scenariusze przechodzą na własność Organizatora i nie
podlegają zwrotowi. Nadesłanie scenariusza jest równoznaczne z
udzieleniem organizatorowi konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania
pracy w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, udostępniania ich w internecie oraz
innych utrwaleń będących formą promocyjnych działań Organizatora.
10. Scenariusze należy dostarczyć w dwóch formach:


w wersji papierowej: w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Mińsk
Mazowiecki – nasze miasto” do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w
nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2020 r. do skrzynki na
korespondencję ustawionej przy wejściu do Urzędu Miasta (decyduje data
wpływu),



w wersji elektronicznej w formacie word na adres mailowy:
os@umminskmaz.pl do 1 grudnia 2020 r.

11. Nadesłane scenariusze zostaną ocenione przez Komisję Konkursową Miasta
Mińsk Mazowiecki, w skład której wejdą: Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk
Mazowiecki, przedstawiciel Referatu Oświaty, przedstawiciel Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu, dwóch przedstawicieli Forum Kultury Mińsk
Mazowiecki oraz przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Mińska
Mazowieckiego.

12. W każdej kategorii zostaną wręczone nagrody:
1. miejsce – czytnik lub dysk zewnętrzny,
2. miejsce – bon do sieci sklepów Empik,
3. miejsce – zestaw książek.
Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
13. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.
14. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.minsk-maz.pl do
15 grudnia 2020 r. Uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni o wyniku
konkursu i sposobie przekazania nagród.
15. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
__________________
Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu oraz na pracy konkursowej
jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku
Mazowieckim, kontakt: sekretariat@umminskmaz.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony
danych: iod@umminskmaz.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia laureatów
konkursu, zamieszczenia artykułu w Gazecie Samorządowej MIM oraz na stronie internetowej
www.minsk-maz.pl, portalach społecznościowych miasta oraz w celach archiwizacyjnych
przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r, poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do
tej ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO - usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator
danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane w zakresie imienia, nazwiska
laureatów konkursu będą udostępnione w artykule w Gazecie Samorządowej MIM oraz na
stronie internetowej www.minsk-maz.pl i portalach społecznościowych miasta.

Załącznik do Regulaminu Konkursu na scenariusz zajęć pod hasłem Mińsk
Mazowiecki – nasze miasto

Mińsk Mazowiecki, dn. ……………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że napisany przeze mnie scenariusz nie narusza dóbr i praw osób
trzecich oraz że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy i przenoszę
je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego
rozpowszechniania. Jednocześnie oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie
prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora na następujących
polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
udostępniania jej w internecie oraz w postaci innych utrwaleń będących formą
promocyjnych działań Organizatora.

…..…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko autora pracy)

