REGULAMIN KONKURSU
"Moje Sery Lisewskie – skarbnica wspomnień i krótkich opowieści o lisewskiej mleczarni"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs "Moje Sery Lisewskie- skarbnica wspomnień i krótkich opowieści o lisewskiej mleczarni".
2. Organizatorem konkursu jest Inicjatywa Działaj Lokalnie pod nazwą „Lokalni SERomaniacy”.
Konkurs dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.
II. CELE KONKURSU
1. Uwiecznienie przekazów ustnych, zaangażowanie lokalnej społeczności we wspólne tworzenie
„Skarbnicy wspomnień” oraz opisanie i kultywowanie wciąż żywej tradycji serowarskiej Lisewa.
2. Budzenie i utrwalanie dumy z lokalnych produktów, kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego.
3. Pogłębianie wiedzy historycznej o lokalnym dziedzictwie i tradycjach kulinarnych.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie biorą udział: osoby dorosłe, mieszkańcy Gminy Lisewo (byli i obecni)
2. Każdy z autorów może nadesłać 1 pracę.
3. Co jest pracą konkursową:
Wystarczy podzielić się z nami:
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Forma wypowiedzi jest dowolna – może być to krótki tekst (odręczny lub komputerowy),
nagranie audio lub video, mogą być to też fotografie z ciekawym komentarzem – inwencja
twórcza jest po stronie uczestnika.

4. Każda praca powinna zawierać dane personalne autora: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, adres
zamieszkania. W przypadku jeśli autor chce pozostać anonimowy, również jest możliwość przesłania
swoich opisów. Prace anonimowe nie będą oceniane w konkursie, ale mogą zostać użyte w części lub
całości do publikacji materiałów opisanych w p.7, za zgodą autora.
5. Osoby biorące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich
danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz,
833, z późn. zm.)- oświadczenie w załączeniu.
7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Efekty prac dodatkowo posłużą do
realizacji projektu tj. wydanie folderów/broszur edukacyjno-informacyjnych, w których zebrane
będą materiały o produkcie lokalnym, o miejscowej tradycji serowarskiej, historii mleczarni oraz
nieoceniony zapis wybranych opowieści i wspomnień mieszkańców. Prace mogą być opublikowane
z imieniem lub nazwiskiem autora ( za jego zgodą) lub w przypadku wskazania mogą pozostać
anonimowe.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA
1. Termin składania prac: do 10.08.2020
2. Miejsce składanie prac:
- w wersji elektronicznej: biuro@smlisewo.pl lub pocztą tradycyjną na adres Spółdzielnia
Mleczarska w Lisewie, ul. Chełmińska 48, 86-230 Lisewo
- osobiście w siedzibie Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie – w biurze lub w specjalnej skrzynce w
sklepie firmowym przy ul. Chełmińskiej 48 w Lisewie.

V. OCENA PRAC
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów trzy osobowa komisja konkursowa.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, NAGRODY
1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów 3 nagrody za najciekawsze prace.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 20.08.2020 r. na stronie: www.smlisewo.pl oraz
profilu Facebook SM Lisewo.
3. Laureaci zostaną poinformowani o czasie i miejscu wręczenia nagród.
Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Załącznik nr 1 do regulaminu

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.
2. Posiadam pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiałów przesyłanych na konkurs "Moje Sery
Lisewskie – skarbnica wspomnień i krótkich opowieści o lisewskiej mleczarni".
3. Przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
4. Z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w konkursie i przyjęcia pracy do udziału w Konkursie przekazuję
Organizatorom Konkursu, bez wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie (niewyłączne) do pracy konkursowej w
zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego materiału – wytwarzania jego egzemplarzy bez względu na
technikę, ilość i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem,
użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową, odtwarzanie,
remitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,
wykorzystywanie fragmentów na wszystkich wymienionych polach eksploatacji,
c) nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,
d) umieszczenia materiału lub jego fragmentów na stronach internetowych oraz w profilach
społecznościowych organizatorów Konkursu, w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z
Konkursem, prezentowania utworu lub jego fragmentów na wystawie stałej i publikacjach oraz materiałach
promocyjnych związanych z tymi wystawami oraz podczas towarzyszących im imprez kulturalnych
e) przeprowadzania korekty, dokonywania skrótów i redakcji językowej tekstu pracy, wykorzystania
fragmentów materiałów,
f) przekazania majątkowych praw autorskich do wydawcy w celu publikacji materiałów.
4. Materiał jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować
odpowiedzialność Organizatorów Konkursu.
5. Materiał nigdy wcześniej nie był w całości publikowany, ani nie jest rozważany do publikacji w innym miejscu.
6. Prawa autorskie osobiste do tego materiału nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
7. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby organizacji i
promocji Konkursu.
8. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora Konkursu – zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.)
na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet,
telewizja.

…………………..………………………… ……………………………………...
miejsce i data, czytelny podpis uczestnika konkursu

