REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ O TEMATYCE PODRÓŻNICZEJ
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE GILDIA SZTUKI W RAMACH FESTIWALU
PODRÓŻNI.
§1 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Gildia Sztuki” z siedzibą we Wrocławiu, przy
Łęczyckiej 16/19, 53-632; nr KRS: 0000324043.
§2 Konkurs odbywa się w ramach festiwalu „PodRóżni – Festiwal o krok dalej”.
§3 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej prezentacji o tematyce podróżniczej.
§4 Forma prezentacji konkursowej może być dowolna (np. wpis na blogu, film, pokaz slajdów).
§5 Prezentacja konkursowa powinna być uprzednio opublikowana w internecie, w formie, która
umożliwia zapoznanie się z treścią bez konieczności ściągania plików na dysk.
§6 W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
§7 Do konkursu można zgłaszać prezentacje indywidualne lub zbiorowe.
§8 Konkurs nie obejmuje wyjazdów organizowanych komercyjnie lub osób zawodowo zajmujących się
organizacją wyjazdów komercyjnych (biura podróży tradycyjnej i kwalifikowanej, służbowe wyjazdy
integracyjne itp).
§9 Nagrodą w konkursie jest uczestnictwo w festiwalu „PodRóżni – o krok dalej” w roli Prelegenta.
§10 Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do wygłoszenia prelekcji w oparciu o swoją prezentację.
Zwycięska prelekcja zostanie przedstawiona w czasie trwania festiwalu „PodRóżni – o krok dalej” na
terenie festiwalu na Zamku w Ząbkowicach Śląskich w dniach 2 – 4 czerwca. Czas trwania prelekcji to 45
minut. Narzędzia multimedialne takie jak np. projektor zapewnia organizator, po wcześniejszym
zgłoszeniu potrzeby przez prelegenta.
§11 W przypadku zwycięstwa prezentacji zbiorowej, w trakcie trwania prelekcji na Festiwalu, konieczna
jest obecność min. 2 członków wyjazdu.
§12 Warunkiem przyjęcia przez Stowarzyszenie Gildia Sztuki zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest
wysłanie maila do dnia 10.04.2017 na adres prelekcje@festiwalpodrozni.pl zawierającego:
-

link do prezentacji, tj. bloga, fanpage’a, filmu itp.,
zdjęcie z wyprawy, o której opowiada prezentacja,
krótki opis do prezentacji (max. 5 zdań, lub max. 30 słów),
dane kontaktowe: imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu

W temacie e-maila należy wpisać „Prelekcja konkursowa - imię nazwisko”.
§13 Oceny zgłoszeń i wyboru zwycięzcy dokonuje jury składające się z dwóch podmiotów:
- Internauci
- Stowarzyszenie Gildia Sztuki
§14 Głosowanie internautów odbywać się będzie poprzez fanpage festiwalu „PodRóżni – o krok dalej”.
Zdjęcia wraz z krótkim opisem oraz linkiem do prezentacji zostaną załączone w albumie na fanpage’u
Festiwalu. Czterem prezentacjom z największą liczbą głosów zostaną przydzielone punkty zgodnie z
punktacją:
1 miejsce- 12 pkt
2 miejsce- 9 pkt
3 miejsce- 6 pkt
4 miejsce – 3 pkt.
§15 Głosowanie Internautów będzie trwało od 12.04.2017 do 24.04.2017. Organizator zastrzega sobie
prawo do przedłużenia tego terminu. Przedłużenie terminu zakończenia Głosowania Internautów nie
stanowi zmiany regulaminu.

§16 Przez Głosowanie Internautów rozumiana jest pozytywna reakcja na zamieszczone zdjęcie („Lubię
to”, „Super”, „Ha ha”, „Wow”) pod postem z konkursową prezentacją na fanpage’u festiwalu „PodRóżni –
o krok dalej”.
§17 Aby prezentacja wzięła udział w Głosowaniu Internautów niezbędne jest oficjalne opublikowanie
wpisu przez Stowarzyszenie Gildia Sztuki na stronie facebook’owej festiwalu „PodRóżni – o krok dalej”.
§18 Jury składające się z członków Stowarzyszenia Gildii Sztuki swojej oceny prezentacji będzie
dokonywać pod kątem merytorycznym, dokumentacji foto-wideo oraz kunsztu redakcyjnego. Czterem
najlepszym prezentacjom zostaną przyznane punkty:
1 miejsce- 12 pkt
2 miejsce- 9 pkt
3 miejsce - 6 pkt
4 miejsce – 3 pkt.
§19 Punkty przyznane przez Jury oraz zdobyte w wyniku Głosowania Internautów sumują się.
§20 W ramach konkursu zostaną wyłonieni 3 Prelegenci, którzy wygłoszą swoją prezentację na
Festiwalu i wezmą udział w konkursie na najlepszą prelekcję spośród prelekcji konkursowych na
Festiwalu.
§21 W razie remisu decyduje ilość polubień na facebooku.
§22 Organizator zwycięzcom konkursu zapewnia bezpłatny wstęp na teren festiwalu. Koszty noclegu,
wyżywienia i transportu nie są zwracane, a zwycięzcy nie otrzymują honorariów.
§23 Zwycięzca wyraża zgodę na bezpłatną rejestrację występu i umieszczenie nagrania w różnych
materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje itp.) w
celu związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia Gildia Sztuki. Autorzy prelekcji wyrażają
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji prelekcji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz.
2135)
§24 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Stowarzyszenia “Gildia Sztuki”, a sprawy
nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
§25 Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

