Regulamin Konkursu na Najlepszy Blog

1.

Organizatorem Konkursu na Najlepszy Blog jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A, kod pocztowy
00-814 Warszawa. Konkurs jest elementem projektu „Na Własne Konto”.

2.

Ocenie podlegają wszystkie blogi prowadzone przez uczniów w ramach programu „Na Własne
Konto” i zamieszczane na stronie www.nawlasnekonto.pl.

3.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego bloga pod względem:
a. aktywności, liczonej ilością postów zamieszczanych na blogu oraz ich regularnością;
b. jakości przedstawianych treści i wyglądu (m.in. styl tekstu, zdjęcia, pomysł na opisanie
tematu/zagadnienia, itp.);
c. wartości merytorycznej zamieszczonych wpisów (m.in. zgodność treści z założeniami
programu „Na Własne Konto”, wpisy o treściach ekonomicznych).

4.

Organizator powoła Komisję Konkursową, która zapewni prawidłowy przebieg Konkursu oraz
oceni prace konkursowe.

5.

Konkurs na Najlepszy Blog odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na wybraniu
przez Organizatora max. 12 blogów, pod kątem oceny liczby wpisów oraz ich regularności, oceny
zamieszczonej grafiki i jej jakości.

6.

W drugim etapie, max. 12 wybranych blogów zostanie zaprezentowanych członkom Komisji
Konkursowej, którzy ocenią je wg kryteriów:
 wartość merytoryczna;
 jakość przedstawionych treści (styl wypowiedzi, pomysł na opisanie tematu/zagadnienia);
 regularność zamieszczonych wpisów;
 wygląd (przejrzystość treści, zdjęcia, pozostałe elementy graficzne).

7.

Każdy członek Komisji Konkursowej w każdym z powyższych kryteriów przyzna od 1 do 5
punktów. Na podstawie sumy punktów w 4 kategoriach zostanie utworzony ranking najlepszych
blogów.

8.

Laureatem Konkursu zostanie blog, który otrzyma największą liczbę punktów.

9.

Komisja Konkursowa przyzna 1 nagrodę główną i może przyznać max. 3 wyróżnienia.

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 31 maja 2017 roku na stronie internetowej
www.nawlasnekonto.pl.

11. Uczniowie, których blogi zostały wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe.
12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
13. Niniejszy Konkurs jest elementem programu „Na Własne Konto”, przez co wszyscy uczestnicy
programu są również uczestnikami Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo do zrezygnowania z
udziału w Konkursie poprzez przesłanie drogą e-mailową odpowiedniego oświadczenia.
14. Administratorem danych osobowych w ramach programu „Na Własne Konto” jest Organizator
Konkursu. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby biorące udział w programie „Na Własne
Konto” w edycji 2016/17. Zgodnie z tym, obowiązki Organizatora wynikające z Ustawy o
ochronie danych osobowych są uregulowane w ramach programu „Na Własne Konto”, którego
elementem jest niniejszy Konkurs.
15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeprowadzania Konkursu, jak
również prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny. Nowe zasady
przeprowadzania Konkursu będą obowiązywały od momentu ich opublikowania.

