Mikro innowacje – makro korzyści

REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs nosi oficjalną nazwę „Wszystko w Twoich rękach – mój projekt”.
2. Organizatorami Konkursu są Pracownia Magia Edukacji, Nowiny 52, 21-345 Borki oraz
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Rynek 5, 20-111 Lublin.
3. Konkurs (przygotowanie prac konkursowych i głosowanie na nie na stronie jakonstruuje.pl ) będzie przeprowadzony w dniach 21 stycznia – 12 marca 2019 roku.
4. Konkurs będzie realizowany w ramach projektu „Wszystko w Twoich rękach –
warsztaty konstrukcyjne” w ramach dofinansowania „Mikro innowacje, makro
korzyści”.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks.
Jana Twardowskiego w Lublinie biorący udział w programie „ Wszystko w Twoich
rękach – warsztaty konstrukcyjne”
2. Zasady udziału w Konkursie:
- Uczestnik wziął udział w realizacji wszystkich 4 modułów programowych podczas
trwania projektu „Wszystko w Twoich rękach – warsztaty konstrukcyjne”;
- prace konkursowe można wykonywać pojedynczo lub w parach, zgłoszenie należy
złożyć najpóźniej do dnia 12 marca 2019 roku;
- zgłoszenia swojego projektu należy dokonać na stronie https: ja-konstruuje.pl;
- zgłoszenie polega na zamieszczeniu postu ze zdjęciami pracy konkursowej i krótkim
opisem oraz notki o autorze pracy konkursowej. Mile widziane są posty z opisem
poszczególnych etapów tworzenia i zdjęciami;
- post można udostępnić w mediach społecznościowych.
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§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe na kwotę min. 100,00 PLN każda
(nagrody opiewają na łączną sumę 2500,00 PLN)
2. Zwycięzcy zostają wyłonieni spośród Uczestników, którzy zgłosili swoje projekty
(m.in. w drodze internetowego głosowania na stronie: ja-konstruuje.pl)
3. Głosować może każdy odwiedzający stronę: ja-konstruuje.pl
4. W przypadku wątpliwości dotyczących przyznawania nagród oraz samego
Konkursu rozstrzygający głos mają Organizatorzy.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14 marca 2019 roku.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Komisja w składzie: P. Paweł
Niewęgłowski, P. Agnieszka Niewęgłowska i P. Jacek Daniel.
§4
DANE OSOBOWE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru

tel.

kontaktowego

niezbędnych

do

przekazania

nagrody.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy mają prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie ja-konstruuje.pl.

