Regulamin konkursu „Listy do przyszłości”
§1 Informacje ogólne
1. Konkurs „Listy do przyszłości” jest organizowany w ramach projektu Kapsuła czasu i skierowany do
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Chojnicach.
2. Celem akcji jest zebranie aktualnych informacji o Chojnicach i zachowanie ich dla następnych pokoleń
poprzez umieszczenie w Kapsule czasu.
3. Organizatorami przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Chojnicach w partnerstwie z chojnickimi
placówkami kultury i oświaty.
4. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.
§2 Organizacja konkursu
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Bierze w nim udział każdy uczeń, który w wyznaczonym
terminie do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach przyniesie napisany przez siebie list.
2. Udział w akcji jest równoznaczny z zaakceptowaniem jej regulaminu.
3. Zadaniem uczestników jest napisanie listu, który opisywać będzie aktualny obraz Chojnic, np.
architekturę, samorząd, mieszkańców, wydarzenia itp.
4. List powinien mieścić się na kartce formatu A5, do listu dołączone powinny być dane uczestnika: imię
i nazwisko, wiek, szkoła, nr tel. do opiekuna lub rodzica.
5. Organizatorzy po zakończeniu przyjmowania prac konkursowych będą analizować dostarczone materiały
i zastrzegają sobie prawo selekcji, modyfikacji z przyczyn technicznych.
6. Listy dostarczać można od 7.10.2019 do 15.11.2019 w godzinach otwarcia Czytelni.
7. Organizatorzy wyłonią po 5 najlepszych prac w dwóch kategoriach – szkoła podstawowa i szkoła
ponadpodstawowa.
8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone umieszczeniem ich w Kapsule.
9. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
10. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie
11. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
§3 Postanowienia końcowe
1. Wybrane listy umieszczone zostaną w Kapsule czasu, której uroczyste zakopanie ma nastąpić 31 stycznia
2020 roku.
2. Kapsuła ma zostać otwarta w 2120 roku.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie
Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na potrzeby konkursu i promocji
UM w Chojnicach (na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Dz.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51, 64, 65).

