Konkurs „Mój przewodnik po Kaliszu”
Regulamin
1. Organizator:
Konkurs „Mój przewodnik po Kaliszu” organizowany jest przez Biuro Promocji Miasta
i Współpracy Międzynarodowej - Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej w Kaliszu.
2. Uczestnicy:
W konkursie mogą
i szkół ponadgimnazjalnych.
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3. Zasady konkursu:
– Zadaniem uczestników jest wykonanie przewodnika po Kaliszu skierowanego
do rówieśników.
– W przewodniku można wykorzystać jedynie własne rysunki lub zdjęcia, a nie gotowe
materiały.
– W przewodniku należy przedstawić np. propozycję trasy turystycznej, ciekawe obiekty,
miejsca polecane dla swoich rówieśników (miejsca w których sami lubicie spędzać czas,
niekoniecznie miejsca zabytkowe).
– Przewodnik należy wykonać w formie papierowej, w formacie A5.
– Dopuszczalne jest przygotowanie przewodnika w formie elektronicznej na płycie lub innym
nośniku.
– Każdy uczestnik wykonuje indywidualnie jeden przewodnik.
– Przewodniki, które nie spełnią zasad określonych w niniejszym regulaminie, nie będą
przyjmowane.
– Przewodniki oceni komisja konkursowa, która zdecyduje o przyznaniu nagród rzeczowych.
– Nagrody w konkursie stanowić będą pozycje książkowe i drobne upominki.
– Nagrodzone przewodniki zostaną opublikowane w formie elektronicznej oraz wykorzystane
do promocji miasta.
– Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
4. Kategorie:
1/ uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej,
2/ uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

3/ uczniowie gimnazjów,
4/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
5. Kryteria oceny:
1/ pomysłowość zawartości merytorycznej,
2/ oryginalne wykonanie,
3/ rzetelność zawartych w przewodniku informacji.
6. Terminy
1/ Przewodnik należy dostarczyć do Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu przy ulicy
Zamkowej do 25 lutego 2014r. Nieodłącznym elementem przewodnika jest metryczka
pracy (wzór – załącznik do regulaminu).
2/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 lutego 2014r., o godz. 15:30 w Centrum
Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej. Wówczas wręczone zostaną nagrody za
najlepsze prace. Lista laureatów będzie opublikowana na stronach internetowych:
www.kalisz.pl, www.cit.kalisz.pl.
7. Dodatkowe warunki:
1/ Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Kalisz, dn. 06.02.2015r.

Załącznik do Regulaminu konkursu
„Mój przewodnik po Kaliszu”

Metryczka pracy

Imię i Nazwisko

Wiek

Klasa

Telefon kontaktowy

Oświadczam, że zapoznałem/ am się z regulaminem konkursu „Mój przewodnik po Kaliszu” i bez zastrzeżeń
przyjmuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (mojego dziecka) danych osobowych przez
organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

Podpis uczestnika, a w przypadku osób
niepełnoletnich - rodzica lub opiekuna prawnego

