SZLAKAMI NASZEJ GMINY

pod patronatem wójta Gminy Pawonków

Organizator

Sponsor

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu pt.: Szlakami naszej gminy (SNG) jest Lokalne Centrum
Społeczno – Kulturalne w Lisowicach, ul. Mickiewicza 20, 42-700 Lubliniec, tel. 34 353
16 18.
2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Pawonków.
3. Celem SNG jest:
– zachęcenie mieszkańców gminy do aktywnego spędzania czasu;
– promowanie turystyki rowerowej;
– zachęcenie do poznawania i zwiedzania różnych zakątków gminy.
4. SNG trwać będzie do 30 września 2012 r.
5. SNG polega na odwiedzeniu jak największej ilości miejscowości naszej gminy na
rowerze.
6. Do udziału w SNG zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy - całe rodziny, osoby
indywidualne.
7. W każdej wsi wyznaczono "punkt kontrolny" (1-3). Potwierdzeniem przebycia danej
trasy i odwiedzenia miejscowości będzie fotografia rodziny lub osoby wykonana w tym
punkcie.
8. Osoby biorące udział w SNG powinny do 5 października dostarczyć do LCSK (osobiście,
pocztą lub e-mailem):
– zdjęcia wykonane w punktach kontrolnych (na płycie CD, na pendrivie,
e-mailem lub w formie papierowej);
– opis przebiegu przynajmniej jednej wycieczki (może być również w formie
dziennika zawierającego relacje z wszystkich odbytych wycieczek);
– formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe uczestnika/ów.
9. Mini przewodnik, (zawierający spis punktów kontrolnych oraz miejsc i zabytków, które
warto zobaczyć w poszczególnych miejscowościach) i formularz zgłoszeniowy dostępne są:
– na stronie internetowej www.lisowice.com,
– w Urzędzie Gminy w Pawonkowie,
– w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawonkowie oraz w jej filiach
w Kośmidrach, Gwoździanach i Łagiewnikach Małych,
– w Lokalnym Centrum Społeczno – Kulturalnym w Lisowicach,
– można je także otrzymać pocztą elektroniczną po wcześniejszym zamówieniu:
koza.katarzyna@gmail.com.
10. Nagrody:
– Rodzina lub osoba indywidualna, która odbędzie najwięcej wycieczek rowerowych
otrzyma nagrodę rzeczową. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.
(W przypadku takiej samej ilości wycieczek różnych uczestników, decyduje
kolejność zgłoszenia),
– Nagrodzona zostanie także rodzina lub osoba indywidualna, będąca autorem
najciekawszego opisu przebiegu wycieczki. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze
miejsca.
11. Każdy uczestnik konkursu otrzyma opaskę odblaskową na rękę.
12. Uczestnicy konkursu, którzy podczas wycieczek rowerowych odwiedzą Muzeum
Paleontologiczne w Lisowicach otrzymają małą niespodziankę.
13. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu.
14. Sponsorem nagrody za pierwsze miejsce dla rodziny lub osoby, która odbędzie
najwięcej wycieczek rowerowych w ramach konkursu jest KARCZMA KOSZWICE.

