Chełmiński Dom Kultury

REGULAMIN KONKURSU
na projekt ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Starogrodzkim
1. Organizatorem konkursu na projekt ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Starogrodzkim jest
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, e-mail: chdk@chdk.pl; tel.
531 314 422, zwany dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest:
− promowanie walorów szlaków turystycznych nad Jeziorem Starogrodzkim oraz
kształtowanie ich pozytywnego wizerunku,
− przygotowanie propozycji rajdów, gier, programów edukacyjnych animujących
turystycznie dzieci i młodzież,
− oznakowanie szlaków turystycznych,
− rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej
dokumentowania, interpretacji oraz opisu,
− zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji o lokalnej przyrodzie i historii
regionu,
− rozwój aktywnej turystyki edukacyjnej.
3. Uczestnikami konkursu mogą być klasy lub grupy (min. 6 osób) dzieci i młodzieży
z powiatu chełmińskiego. W konkursie mogą wziąć udział grupy ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich wraz z opiekunem. Każdy zespół może złożyć tylko jedną pracę
konkursową.
4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
1) Projekt ścieżki edukacyjnej powinien powstać w oparciu o historię i kulturę regionu
ziemi chełmińskiej, jego walory turystyczne i krajoznawcze.
2) Pracę można wykonać w technice dowolnej.
3) Praca powinna zawierać:
− opis ścieżki,
− szczegółową mapę,
− jednolitą koncepcję oznakowania ścieżki i atrakcji turystycznych,
− warunki i możliwości oznakowania,
− przepisy (regulamin obowiązujący na ścieżce),
− pomysły przystanków w ciekawej formie i treści edukacyjnej,
− projekty tablic informacyjnych, zawierające: proponowaną nazwę, opis,
ciekawostki, fotografie lub inne formy wizualizacji: rysunki, wykresy itp.,
− kartę zgłoszeniową.
4) Projekt powinien być złożony do Organizatora w formie papierowej i elektronicznej.
5. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez Organizatora Jury, biorąc między
innymi pod uwagę ich pomysłowość, oryginalność, unikalną formę i walory edukacyjne.
6. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu można pobrać ze stron internetowych www.chdk.pl
oraz www.ecwm.chdk.pl.
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7. Termin składania prac upływa 21.11.2014 roku.
8. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno z dopiskiem „Ścieżka
edukacyjna nad Jeziorem Starogrodzkim".
9. Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora.
10. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 5 grudnia 2014 roku na stronach
internetowych www.chdk.pl oraz www.ecwm.chdk.pl.
11. Organizator zapewnia nagrody pieniężne: 1 miejsce – 800 zł, 2 miejsce – 500 zł, 3 miejsce
– 300 zł.
12. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w grudniu br. na uroczystym spotkaniu
podsumowującym konkurs.
13. Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest
Chełmiński Dom Kultury i mogą być wykorzystane do organizowania prezentacji oraz
publikacji (też elektronicznych). Przesyłając pracę na konkurs uczestnicy zgadzają się na jej
późniejsze upowszechnianie.
14. Zgłoszenie projektu na konkurs uważane będzie za akceptację i przyjęcie warunków
regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U Nr 133
poz. 883). Administratorem danych osobowych będzie Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie.
Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska
i szkoły oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora,
w publikacjach oraz w innych środkach masowego przekazu. Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, z zachowaniem
praw autorskich.
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