
Podstawowe informacje o konkursie
Konkurs na najciekawszy artykuł o projektach dotychczas zrealizowanych w Rybniku

z budżetu obywatelskiego dla szkół podstawowych “Moje miasto - moje pomysły -

moje decyzje”.

Budżet obywatelski to narzędzie pozwalające mieszkańcom w każdym wieku

współuczestniczyć w procesie decydowania o tym, jak zostanie wydana część

pieniędzy z budżetu. Dzięki temu możliwe staje się decydowanie o tym, co powstanie

w mieście nawet wtedy, gdy nie jest się prezydentem czy urzędnikiem. Konkurs ma

na celu budowanie świadomości wagi budżetu obywatelskiego wśród najmłodszych

mieszkańców oraz zauważenie zmian jakie są efektem realizacji tych projektów.

Każdy młody człowiek niezależnie od wieku może składać projekt do BO i głosować.

Dzięki projektom z Budżetu Obywatelskiego powstały w Rybniku nowe tereny

sportowo-rekreacyjne i place zabaw. Zrealizowano też wiele projektów sportowych,

kulturalnych i integracyjnych. Tematyka prac powinna być zgodna z założeniami

Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnik tj. obejmować projekty inwestycyjne i

inicjatywy stworzone przez społeczeństwo lokalne: projekt zmieniający otoczenie

dziecka, np. nowe boisko, park, plac zabawy czy organizacja wydarzenia dla

społeczności lokalnej lub też wszystkich mieszkańców Rybnika, np. festyn sąsiedzki,

zawody rowerowe, turniej piłki itp. Konkurs ma na celu wzmacnianie w dzieciach

poczucia wpływu i odpowiedzialności za miasto przez zaangażowanie się w Budżet

Obywatelski.

Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, wypełniony i podpisany

odręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.



1. Regulamin

§1

Warunki konkursu

Niniejszy regulamin określa organizatora, zasady przeprowadzenia konkursu,

procedurę oceny prac konkursowych, zasady przyznawania nagród i procedurę

reklamacyjną konkursu. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest:

Fundacja Optimum Pareto ul. Celna 6/9, Kraków 30-507,

fundacja@optimumpareto.com, KRS: 510105 NIP: 6783150858 REGON:

123119600.

§2

Zasięg terytorialny i czas trwania konkursu

1. Konkurs jest terytorialny i obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Gminy

Rybnik.

2. Edycja konkursu rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2022 roku i trwa do 27

listopada 2022 roku. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać w wskazanym

terminie na adres mailowy podany w §4.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 30 listopada 2022 roku, na stronie

Fundacji Optimum Pareto oraz na stronie facecebook’a Synergiczny Rybnik

https://www.facebook.com/groups/379746087178229.

4. Wręczenie nagród nastąpi podczas Konferencji Podsumowującej, która

odbędzie się 8 grudnia 2022 w Urzędzie Miasta Rybnik sala 264 w

godz.14.00-18.00.

§3

Kryteria oceny artykułu

1. Artykuł musi zawierać trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

2. Artykuł musi zawierać min. 150  słów.

3. Tekst należy przygotowywać w programie Word i w tym formacie przesłać go na

adres wskazany w §4.

https://www.facebook.com/groups/379746087178229


§4

Warunki przystąpienia do konkursu

1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych

znajdujących się na terenie Gminy Rybnik.

2. Aby przystąpić do konkursu należy dołączyć pisemną zgodę rodzica

umieszczoną w Zał. 1.

3. Pracę konkursową należy przesłać w określonym w §2 terminie na adres

g.grzyb@optimumpareto.com

§5

Zasady oceniania konkursu

1. Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy: tytuł, opis projektu, jego

cele, korzyści dla miasta, elementy unikatowe, miejsce i czas realizacji

2. Praca konkursowa musi spełniać wymogi zawarte w §3.

3. Projekty opisywane w artykułach mają dotyczyć Budżetu Obywatelskiego

realizowanego na terenie Gminy Rybnik.

4. W pracy będą oceniane następujące kryteria:

➔ 0-7 pkt realizacja tematyki konkursu,

➔ 0-2 pkt kompozycja tekstu czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie,

➔ 0-2 pkt ortografia - oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy

uwzględnić liczbę błędów ortograficznych, które uczeń popełnił w

wypowiedzi.

➔ 0-4 pkt logika wypowiedzi.

5. Oceny dokonywać będą wyznaczeni pracownicy Fundacji Optimum Pareto

oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Rybnika.

§6

Nagrody konkursu

1. Nagrodami w Konkursie są:

● nagrody rzeczowe:słuchawki, powerbank



● bony podarunkowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu

ogłoszenia konkursu.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego

Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.



Załącznik 1

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa)
………………………………………………………………………………………………. w konkursie na
najciekawszy artykuł o projektach zrealizowanych w Rybniku z budżetu
obywatelskiego dla szkół podstawowych “Moje miasto - moje pomysły -
moje decyzje” akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów
dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z
2002r.,poz.926 z póź. zm./

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska
uczestnika we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
spotkań, uroczystości  i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych i publikacjach.

……………………………………………….

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego


