Regulamin konkursu
Geocaching w Krainie Łęgów Odrzańskich

§1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów
Odrzańskich” z siedzibą w Prochowicach
2. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i
obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lgdodra.pl
4. Adres Organizatora:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich
Plac Kopernika 6
59-230 Prochowice
Tel. 76 858 45 45
5. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
Rafał Plezia- email: rafalplezia@gmail.com, Tel. 512 314 088.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 16 lipca do 30 września 2014r.
7. Konkurs prowadzony jest na terenie działalności Stowarzyszenia LGD (gminy Miękinia, Środa
Śląska, Malczyce, Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Jemielno, Prochowice, Ścinawa, Rudna,
Pęcław, Głogów - wiejska ).
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Łęgów Odrzańskich i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz przez
Geocacher.pl.
Nagrody za uzyskanie tytułu Superskrytka Krainy Łęgów Odrzańskich
1 nagroda – Urządzenie GPS GARMIN
2 nagroda – Bon na zakupy w sklepie geocacher.pl
3 nagroda – Bon na zakupy w sklepie geocacher.pl

Nagrody za uzyskanie tytułu Zdobywca Krainy Łęgów Odrzańskich
1 nagroda – Urządzenie GPS GARMIN
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2 nagroda - Planisphere Geocoin
3 nagroda – Travel Bug Eventowy – bon na wykonanie przedmiotu podróżnego z logotypem
Krainy Łęgów Odrzańskich.
9. Dodatkowo dla 10 najlepszych wyników w każdym z konkursów przeznacza się po jednym
przedmiocie podróżnym.
§2.
Cele i przedmiot Konkursu

1. Celem Konkursu jest:
- promocja Krainy Łęgów Odrzańskich w tym promocja skrytek umieszczonych w KŁO,
- przedstawienie idei Geocachingu,
- aktywizacja lokalnej społeczności,
- promocja walorów turystycznych obszaru LGD
- realizacja celów Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Przedmiotem konkursu jest uzyskanie tytułów:
Superskrytka Krainy Łęgów Odrzańskich – wybór najlepszej skrytki na terenie Lokalnej
Grupy działania
Zdobywca Krainy Łęgów Odrzańskich – Wybór najaktywniejszego geocachera na terenie
Lokalnej Grupy Działania
§3.
Uczestnictwo w Konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:
a.
b.
c.
d.
e.

być mieszkańcem, instytucją lub stowarzyszeniem działającym na terenie Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania (patrz §1 ust. 7)
W konkursie może wziąć udział każdy, kto zarejestruje minimum 8 skrytek w serwisie
www.geocaching.com
Każda skrytka musi być umieszczona na terenie działania LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”
(patrz §1 ust. 7)
Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów.
Wyklucza się uczestnictwo członków zespołu EDUsilesia_TEAM.

2. Zgłoszenie pracy na konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu
określonych w niniejszym regulaminie.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z:
- oświadczeniem, iż prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
- wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie
prezentowania pracy w wydawnictwach i publikacjach Stowarzyszenia , a w szczególności
do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą.
4. Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych na Konkurs
skrytek w następujących polach eksploatacji: ekspozycji na stronie internetowej www.,
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portalach społecznościowych, na materiałach promocyjnych, oraz wystawach promujących
obszary należące do Stowarzyszenia .
5. Do pracy konkursowej uczestnik/zgłaszający zobowiązany jest załączyć oświadczenie wraz ze
złożonym podpisem rodziców/opiekunów, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla celów konkursu. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do
celów związanych z organizowaniem i promocją wyników konkursu przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze
zm.) - Załącznik nr 1. oraz Załącznik nr 2.
a. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z opisu oraz
informacji o skrzynce, a w szczególności do ich publicznego wykorzystania, utrwalenia i
zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych,
reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz w innych formach utrwaleń.
b. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu za wady
prawne zgłoszonych skrytek, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować
przeciwko nim roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności
intelektualnej.
c. Organizator konkursu może unieważnić konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace konkursowe
przez minimum 3 uczestników.
d. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy
czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody. O wszystkich
zmianach dotyczących Konkursu, Organizator informować będzie poprzez stronę
Stowarzyszenia www.lgdodra.pl.
e. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
§4.
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 30 września 2014 r. do godz. 14.00
przesłać bądź dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia na adres: Plac Kopernika 6, 59230 Prochowice, z dopiskiem Konkurs „Geocaching Superskrytka” i/lub „Geocaching
Zdobywca KŁO” .
2. Zgłoszenia złożone po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie.
§5.
Wymagania techniczne w konkursie
Superskrytka Krainy Łęgów Odrzańskich
1. Skrytka musi być wykonana osobiście. Wśród zgłoszonych skrzynek przynajmniej 3 skrytki
muszą mieć charakter nowatorski (nieszablonowa formę).
2. Opis skrytki musi być w języku polskim oraz zawierać niezbędne informacje do jej znalezienia
w języku angielskim.
3. Może to być skrytka dowolnego typu i dotyczyć dowolnego tematu.
4. Skrytka musi być utrzymana ( nie może zostać zarchiwizowana do ostatniego dnia trwania
konkursu).
5. Maksymalne odchylenie koordynatów do skrytki +/- 5metrów.
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6. Skrzynka musi spełniać wymagane standardy serwisu www.geocaching.com (trwałe
opakowanie zabezpieczające przed działaniem czynników zewnętrznych).
§6.
Ocena skrytek konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.
2. Na ocenę końcową w konkursie Superskrytka Krainy Łęgów Odrzańskich składa się:
wykonanie samych skrytek, prawidłowe i przejrzyste umieszczenie skrytek na stronie
geocaching.com, opis skrytek. W konkursie wybiera się najciekawszą skrytkę spośród
zgłoszonych. Zalecamy dołączanie fotografii skrytek do zgłoszenia.
3. Na ocenę końcową w konkursie Zdobywca Krainy Łęgów Odrzańskich składa się: Ilość
znalezionych skrytek na terenie Lokalnej Grupy Działania, jakość i kreatywność wpisów do
skrytek, zostawione przedmioty podróżne w skrytkach.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 5 października 2014r. .
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej
zostaną zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer
porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i
zostanie ujawnione nazwisko autora zwycięskiej pracy.
6. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez
wszystkich członków Komisji Konkursowej.
7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. O decyzji Komisji, laureaci konkursu zostaną poinformowani w trakcie eventu Skarby Krainy
Łęgów Odrzańskich.
9. Lista nagrodzonych uczestników konkursu zostanie opublikowana na stronie:www.lgdodra.pl
nie później niż do dnia 15 października 2014r..
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