Regulamin konkursu
„Florystyczne inspiracje i porady”

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Florystyczne inspiracje i porady” zwanego dalej „Konkursem” jest
Akademia Florystyki prowadzona przez Fundację Rozwoju Kapitału Ludzkiego z siedzibą w Łodzi,
ul. Jaracza 82/20.

2. Cele konkursu
1. Umożliwienie zdobycia doświadczenia w tworzeniu tekstów poradnikowych i
popularnonaukowych osobom zainteresowanym tematem florystyki.
2. Popularyzacja ciekawych rozwiązań i pomysłów doświadczonych florystów.
3. Aktywizacja florystów do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z szerokim gronem
odbiorców.
4. Promocja informacji z zakresu florystyki wśród odbiorców portalu.

3. Fundator nagród
Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Łódź, ul. Jaracza 82/20.

4. Uczestnicy konkursu
1) Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie zainteresowane tematyką
konkursu, które nadeślą pracę konkursową i formularz uczestnictwa.
2) Uczestnicy konkursu muszą w okresie od 10 września do 20 listopada 2015 r. nadesłać na
adres: a.omiecinska@akademiaflorystyki.pl:
a. pracę konkursową,
b. wypełniony Formularz Uczestnictwa dostępny jest do pobrania na stronie Akademii
Florystyki.
3) Uczestnik zgłaszając swoją pracę do Konkursu oświadcza w Formularzu Uczestnictwa, że jest
jej autorem i posiada do niej wszelkie prawa autorskie.
4) Wysyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla
uczestnictwa w Konkursie i jego rozstrzygnięcia.,
b. opublikowanie
jego
pracy
konkursowej
na
stronie
internetowej
www.akademiaflorystyki.pl.

5. Czas trwania konkursu
Konkurs jest organizowany w terminie od 10 września do 20 listopada 2015 r. Prace konkursowe
muszą spłynąć do Organizatora najpóźniej 20 listopada o godz. 23:59.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od jego zakończenia.

6. Przedmiot konkursu
1) Zadaniem konkursowym jest napisanie artykułu poradnikowego z zakresu szeroko rozumianej
florystyki i wystroju wnętrz. Artykuł może zostać uzupełniony materiałami graficznymi
(zdjęcia, rysunki, schematy itp.). Praca powinna mieć długość od 2 do 3 tysiąca znaków ze
spacjami.

2) Praca konkursowa powinna zostać wysłana na podany wyżej adres mailowy w formacie pliku
doc.
Wszystkie zdjęcia, rysunki i schematy muszą zostać wysłane jako osobne pliki w formacie
JPG (powyżej 1000 px na dłuższym boku) lub PDF.
3) Nadesłane prace poglądowe muszą być unikalne. Prace opublikowane na portalu akademia
florystyki.pl nie mogą być publikowane nigdzie więcej, również po zakończeniu konkursu.
Kryterium to nie dotyczy załączników graficznych.
4) Uczestnicy konkursu potwierdzają w Formularzu Zgłoszeniowym, że posiadają prawo do
wykorzystywania materiałów graficznych załączonych do pracy.

7. Kryteria oceny prac
Prace konkursowe będzie oceniać komisja powołana przez Akademię Florystyki. Nadesłane
prace będą oceniane według następujących kryteriów:
Siła oddziaływania na odbiorcę – czy tekst był interesujący, przyciągał uwagę i
zachęcał czytelnika do zatrzymania się na dłużej.
Pomysłowość i kreatywność – niebanalne rozwiązania i pomysły przedstawione w
pracy.
Wykorzystanych materiałów graficznych – zdjęć, rysunków, schematów.
Redakcji tekstu – poprawności stylistycznej, braku błędów językowych.
8. Nagrody i wyróżnienia
1) Nagrodą dla trzech laureatów konkursu jest odbycie płatnego miesięcznego stażu.
2) Laureaci w ramach stażu podpisują z organizatorem Umowę o dzieło. Wynagrodzenie stażowe
wynosić będzie 1000 zł brutto. Współpraca stażysty z Organizatorem stażu będzie odbywać się w
charakterze pracy zdalnej (np. w domu laureata). Po odbyciu stażu laureat otrzyma zaświadczenie o
odbyciu stażu w Akademii Florystyki oraz referencje.
3) Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione publikacją na portalu akademia florystyki.pl z
podaniem autora. Organizatorowi przysługuje prawo do modyfikacji pracy konkursowej
przygotowanej przez uczestnika przed jej publikacją.
4) Laureaci i wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą
elektroniczną do 7 grudnia.

8. Postanowienia końcowe
1). Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu oraz
przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz wydawcy portalu akademiaflorystyki.pl
2) Przesłane Organizatorowi prace zostaną opublikowane na portalu internetowym
akademiaflorystyki.pl. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wszystkich lub wybranych
prac.
3) Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie, który
wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

