Regulamin II edycji Konkursu
"Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego"
pod hasłem
„Cieszyn znany i nieznany"
I.OGÓLNIE O KONKURSIE
Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie, zwane dalej
"Organizatorem" przy współpracy z Firmą ESRI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zwaną dalej „Współorganizatorem”.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I – Gra terenowa GIS & GO,
której celem jest odszukanie wyznaczonych miejsc oraz zamieszczenie ich w Aplikacji
udostępnionej przez firmę ESRI.
Etap II – Założenie bazy danych w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu
Cieszyńskiego,
które polega na utworzeniu w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego bazy
obiektów położonych na obszarze Miasta Cieszyn, stanowiących dziedzictwo historyczne,
kulturowe i przyrodnicze Ziemi Cieszyńskiej.
Celem KONKURSU jest:
1. Pobudzanie aktywności poznawczej młodzieży w zakresie dziedzictwa historycznego,
kulturowego i przyrodniczego miasta Cieszyna oraz Ziemi Cieszyńskiej.
2. Zainteresowanie praktycznym zastosowaniem technologii GIS oraz wykorzystaniem
Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie
powiatu cieszyńskiego.
2. Uczestnikami Konkursu są trzyosobowe zespoły uczniów zwane dalej "Uczestnikiem",
które zgłoszą swój udział w Konkursie za pomocą Formularza zgłoszeniowego.
3. Maksymalna ilość zespołów biorących udział Konkursie wynosi piętnaście – decyduje
kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w Grze terenowej GIS & GO oraz
utworzenia bazy obiektów stanowiących dziedzictwo historyczne, kulturowe
i przyrodnicze Ziemi Cieszyńskiej a także umieszczą je w Aplikacji oraz w Systemie
Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika
z Konkursu w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
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III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ GRZE TERENOWEJ.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1.
• wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go Organizatorowi za pomocą
poczty elektronicznej na adres sip@powiat.cieszyn.pl oraz złożenie w oryginale
w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29
w Cieszynie w godzinach pracy urzędu (wzór Formularza zgłoszeniowego oraz opis
sposobu jego wypełnienia i dostarczenia Organizatorowi jest dostępny na stronie
http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce "Konkurs"),
• rejestracja przez Lidera zespołu indywidualnego konta w Systemie Informacji
Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego wraz z podaniem adresu mailowego identycznego
z adresem mailowym, z którego wysłany został przez Lidera zespołu Formularz
zgłoszeniowy,
• uczestnictwo w grze terenowej "GIS & GO" organizowanej przez Współorganizatora
i dostępnej na stronie http://www.gisandgo.pl
2.
Zgłoszenie udziału w Konkursie - dostarczenie Formularza zgłoszeniowego
Organizatorowi - nastąpić musi nie później niż do końca dnia 25 listopada 2014 r.
Warunkiem uczestnictwa w grze terenowej GIS & GO jest zarejestrowanie się na
3.
stronie http://www.gisandgo.pl prowadzonej przez Współorganizatora, poprzez:
• założenie konta przez Lidera zespołu: podanie nazwy użytkownika, hasła i adresu
e-mail, za pośrednictwem którego będzie odbywała się komunikacja między
Uczestnikiem, a Współorganizatorem gry;
• oświadczenie o woli uczestnictwa przez naciśnięcie przycisku "zarejestruj".
4.
Status uczestnika gry terenowej nabywa się po dokonaniu rejestracji z zachowaniem
procedury opisanej w punkcie 3.
5.
Warunkiem aktywnego uczestnictwa w grze terenowej jest korzystanie przez
Uczestnika z Aplikacji przygotowanej przez Współorganizatora do obsługi gry,
dostępnej ze strony http://www.gisandgo.pl
IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.11.2014 r. i trwać będzie do 31.12.2014 r.
2. Pierwszy etap konkursu – gra terenowa GIS & GO zostanie przeprowadzona w dniu
2 grudnia 2014 r. przez ogłoszenie o treści: "Gra GIS & GO zostaje rozpoczęta"
z podaniem właściwej daty godzinowej na stronie http://www.gisandgo.pl oraz
http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce "Konkurs",
2.1 Celem gry jest odszukanie przez Uczestników wyznaczonych miejsc oraz odgadnięcie
związanych z nimi zagadek, co pozwoli na odnalezienie umieszczonej w terenie
skrytki (odrębnej dla każdego Uczestnika) zawierającej kartę z unikalnym kodem
dostępu do Aplikacji.
2.2 Rozpoczęcie gry terenowej dla wszystkich uczestników nastąpi na Wzgórzu
Zamkowym w Cieszynie, przy punkcie informacji turystycznej. Uczestnicy zostaną
powiadomieni przez Organizatora o godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie gry drogą
mailową na podany w procesie rejestracji adres e-mail. W miejscu rozpoczęcia gry
terenowej Uczestnikom zostaną powtórzone zasady gry terenowej oraz odbędzie się
przekazanie opisów wędrówek.
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2.3 Przebieg gry:
Krok 1 : Odnalezienie wyznaczonych miejsc i rozwiązanie zagadek:
- Uczestnik ma przejść trasę i odwiedzić wyznaczone sześć miejsc na terenie
miasta Cieszyna zgodnie z opisem wędrówki.
- Uczestnicy biorą udział w części terenowej gry pod opieką wyznaczonego przez
Dyrektora szkoły opiekuna.
- Uczestnik ma rozwiązać zapisane w opisie wędrówki zagadki (podane przez
Uczestnika odpowiedzi będą oceniane i punktowane zgodnie z opisem
w Instrukcji do Konkursu).
- Zagadki będą zawierały wskazówki umożliwiające odnalezienie miejsca w terenie
(skrytki), zlokalizowanego w miejscu publicznym w granicach miasta Cieszyna, w
którym zostanie umieszczone Pudełko z Kartą z unikalnym kodem dostępu
pozwalającym na przejście do dalszego etapu gry.
- Uczestnik gry może w trakcie trwania części terenowej oraz przy rozwiązywaniu
zagadek korzystać z pomocy narzędzi Aplikacji (np. mierzenia odległości,
wykorzystania różnych podkładów mapy).
- Na tym etapie niemożliwa jest edycja mapy czyli nanoszenie punktów.
Krok 2 Odnalezienie w terenie Pudełka z Kartą z unikalnym kodem dostępu:
- Uczestnik powinien odnaleźć miejsce ze skrytką, gdzie ukryte jest Pudełko.
- Uczestnik powinien zabrać ze sobą unikalny kod dostępu, aby za jego pomocą
aktywować możliwość edycji mapy w Aplikacji.
- Uczestnik pozostawić ma w pudełku opis wędrówki z podanymi przez siebie
rozwiązaniami zagadek.
Krok 3 Wpisanie kodu dostępu z pudełka w Aplikacji:
- Uczestnik powinien wpisać unikalny kod dostępu w Aplikacji.
- Po wpisaniu unikalnego kodu dostępu w Aplikacji, Uczestnik uzyskuje możliwość
edycji mapy i powinien: nanieść na mapę odszukane miejsca oraz punkt
odnalezienia Pudełka, opatrzyć je symbolem i opisać, może także załączyć zdjęcia
(o rozmiarze do 500 kB),.
Krok 4 Gra zostanie zakończona nie później niż 5 grudnia 2014 r. przez ogłoszenie
o treści: "Gra GIS & GO zostaje zakończona" z podaniem właściwej daty godzinowej
na stronie http://www.gisandgo.pl oraz http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce
"Konkurs".
3.

Drugi etap konkursu – założenie baz obiektów w Systemie Informacji Przestrzennej
Powiatu Cieszyńskiego
3.1 Praca konkursowa obejmuje wstawione przez Uczestnika na mapę w Systemie
Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego zwanym dalej SIP punkty
lokalizacji miejsc odszukanych w ramach gry terenowej GIS & GO oraz
zamieszczone opisy i zdjęcia. Punkty, opisy i zdjęcia muszą być wstawione do SIP
przez Uczestników konkursu samodzielnie za pomocą narzędzi edycyjnych
dostępnych w Interaktywnym planie powiatu, który dostępny jest w publicznej
części systemu SIP (wejście ze strony http://sip.powiat.cieszyn.pl).
3.2 Każdy z Uczestników Konkursu ma możliwość wstawienia na udostępnioną mu
warstwę tylko obiektów typu punktowego. Struktura atrybutów opisowych
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3.3

obiektów określona jest w Instrukcji do Konkursu i jest identyczna dla wszystkich
Uczestników Konkursu. Do każdego obiektu należy podpiąć następujące atrybuty:
numer wędrówki, numer miejsca, opis miejsca, zdjęcie miejsca, autor zdjęcia
i data wykonania zdjęcia. Szczegółowe wytyczne tworzenia obiektów oraz ich
parametry techniczne (np.: dopuszczalna ilość znaków pól tekstowych,
dopuszczalna wielkość i format zdjęć, itp.) zawarte są w Instrukcji do Konkursu.
Szczegółowy sposób przygotowania oraz zasilenia do systemu SIP obiektów
opisany jest w Instrukcji do Konkursu dostępnej na stronie
http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce "Konkurs".

V ZASADY OGÓLNE:
1.
Organizatorzy są uprawnieni do usunięcia lub moderowania każdego opisu lub jego
części dotyczącego miejsca (w tym zdjęcia, itd.) wprowadzonego do Aplikacji oraz do
systemu SIP w czasie Konkursu przez Uczestnika, w szczególności w sytuacji, gdy
umieszczony opis wprowadza w błąd, zawiera obraźliwe sformułowania, czy informacje
nie związane z opisywanym miejscem.
2.
Organizatorzy są uprawnieni do uniemożliwienia Uczestnikowi aktywnego
uczestniczenia w grze terenowej oraz w Konkursie, przez zablokowanie konta
Uczestnika, przy czym:
2.1 dotyczy to Uczestnika, z którego konta dokonano opisu miejsca podlegającego
usunięciu lub moderacji przez Organizatora.
2.2 dotyczy to Uczestnika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu
3.
prawidłowego przeprowadzenia gry terenowej oraz Konkursu, w tym w celu przyznania
nagród wybranym Uczestnikom.
4.
Osoba powierzająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania. Zgromadzone dane mogą podlegać modyfikacji lub usunięciu po
skontaktowaniu się z administratorami serwisów pod adresami:
a) dla gry terenowej: info@gisandgo.pl
b) dla Konkursu: sip@powiat.cieszyn.pl
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności z dostępem lub
nieprawidłowe działanie systemu SIP w trakcie trwania Konkursu. Wszelkie
nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu SIP należy zgłaszać na adres:
sip@powit.cieszyn.pl
6.
Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie
Aplikacji, która jest aplikacją w wersji Beta, zaś prowadzona gra z jej użyciem służyć ma
także jej przetestowaniu. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem
Aplikacji należy zgłaszać na adres: info@gisandgo.pl
7.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że obiekty (wraz z dołączonymi
zdjęciami, dodatkowymi informacjami i innymi załącznikami) zgłoszone do Konkursu są
wolne od roszczeń osób trzecich oraz że posiada prawa do rozporządzania zgłoszonymi
do Konkursu informacjami i zdjęciami. Pełną odpowiedzialność za roszczenia osób
trzecich o prawa autorskie do obiektów (oraz zdjęć i innych załączników) lub prawa do
wizerunków utrwalonych w pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.
8.
W przypadku podejrzenia o plagiat Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

decyzji wykluczenia Uczestnika z Konkursu. W związku z powyższym zaleca się
podawanie w pracy konkursowej źródeł informacji (imię i nazwisko autora zdjęcia,
dodatkowych informacji i innych załączników, itd.), a w przypadku, gdy materiały są
w całości autorstwa Uczestnika Konkursu, o podawanie informacji "Źródło:
opracowanie własne" oraz imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu (np.: "Źródło:
zdjęcie własne, Jan Kowalski").
W przypadku zastosowania w pracy konkursowej treści uznawanych powszechnie za
obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub w przypadku podejrzenia złamania przez
Uczestnika Konkursu przepisów prawa, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
podjęcia decyzji wykluczenia z Konkursu.
Ocena nadesłanych prac konkursowych należy do powołanej przez Organizatora
Komisji Konkursowej, w skład której wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz i trzech
Członków Komisji.
Osoby wchodzące w skład Komisji, na podstawie subiektywnej oceny poprawności
odpowiedzi na zagadki oraz atrakcyjności opisów obiektów umieszczonych na mapie,
przyznają każdej pracy konkursowej punkty. Szczegółowo kryteria oceny prac
konkursowych zostaną opublikowane na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce
"Konkurs".
O kolejności prac i zajętym miejscu w Konkursie decydować będzie suma przyznanych
punktów. W przypadku, gdy dwie najwyżej ocenione prace otrzymają taką samą ilość
punktów, decyzję o przyznaniu nagrody głównej podejmie Przewodniczący Komisji
Konkursowej.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2015 r. Dokładny termin ogłoszenia
wyników Konkursu zostanie opublikowany na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl
w zakładce "Konkurs". Uczestnicy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o jego
wynikach za pomocą poczty elektronicznej na podany w procesie rejestracji adres email.
Organizator przyzna jedną nagrodę główną, która zostanie wręczona w styczniu 2015
roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
Przyjmując otrzymaną nagrodę Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie
prawa majątkowe do złożonej pracy konkursowej na Organizatora.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 361) zwolnienie
z podatku dotyczy min. wartości wygranych w Konkursach i grach organizowanych
i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio
i telewizja), o ile ich jednorazowa wartość jest niższa niż 760 zł.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na wykorzystanie
przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora, obiektów
zgłoszonych do Konkursu (w tym zdjęć, dodatkowych informacji i innych załączników),
na obrót egzemplarzami pracy konkursowej oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi
dostępnymi technikami i metodami, a także na ich publikowanie poprzez
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszelkich polach
eksploatacji oraz dokonywania zmian i poprawek, za pośrednictwem dowolnego
medium czyli w telewizji, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach oraz mediach
elektronicznych, w tym w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego,
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18.

19.

20.

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zwana dalej prawem
autorskim.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie
autorskich praw osobistych do zgłoszonej pracy (w tym zdjęć, dodatkowych informacji
i innych załączników) w zakresie decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu
oraz jego rzetelnego wykorzystania, pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
a także nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, zgodnie z ustawą o prawie
autorskim.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przekazanych Organizatorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. z późn. zm.) dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest "grą
losową”, której wynik w szczególności zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz działanie tzw.
"siły wyższej" (m.in. spowodowane klęskami żywiołowymi, działaniem wirusów
komputerowych, awariami Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego),
które mogą spowodować zniszczenie prac konkursowych lub powstanie innych
okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania
Konkursu.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu,
a nawet odwołania Konkursu w przypadku zdarzeń losowych lub działania "siły wyższej",
co w takim przypadku zostanie ogłoszone na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl
w zakładce "Konkurs".
6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia Konkursu.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce
"Konkurs".

Cieszyn, dnia …………………………….
Starosta Cieszyński: ……………………………………
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