1. Organizatorem konkursu na „Najciekawszy blog z Miasta i Gminy Niepołomice” jest Urząd
Miasta i Gminy w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa 13,
jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu Referat Promocji mieszczący się
przy ul. Zamkowej 5, pok. nr 3 (na parterze).
2. Uczestnikiem Konkursu może byd każda osoba posiadająca bloga i zamieszkała na terenie
miasta i gminy Niepołomice z wyłączeniem pracowników UMiG w Niepołomicach.
3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyd w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą ich
opiekunów prawnych dostarczoną przed terminem rozstrzygnięcia konkursu do siedziby
jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu.
4. W konkursie mogą brad udział zarówno blogi nowo powstałe, jak i założone wcześniej.
5. Zgłoszenia konkursowe należy nadsyład na adres konkurs@niepolomice.com do 30 czerwca
2011 roku. Zgłoszenia powinny zawierad imię i nazwisko autora oraz adres URL bloga.
6. Każdy uczestnik może zgłosid tylko jeden blog.
7. Na potrzeby konkursu za blog uznaje się stronę internetową zawierającą:
a) możliwośd umieszczania datowanych wpisów,
b) możliwośd komentowania wpisów przez odwiedzających,
c) system archiwizowania wpisów,
d) autorskie wpisy dostępne są czytelnikom bez rejestracji lub dodatkowych opłat.
8. W konkursie nie mogą brad udziału blogi:
a) reklamowe, służące do promocji towarów i usług,
b) erotyczne ani zwierające treści niezgodne z polskim prawem.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeo nie
spełniających wymagao określonych w regulaminie lub łamiących jego postanowienia.
10. Ocena zgłoszonych blogów dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
11. W skład Jury wchodzą:
a) Jacek Kałuża
b) Maciej Dąbrowski
c) Joanna Kocot
12. Przy ocenianiu blogów pod uwagę brane będą:
a) oryginalnośd wpisów,
b) częstotliwośd dodawania nowych wpisów,
c) tematyka bloga,
d) estetyka bloga,
e) funkcjonalnośd.
13. Jury przyznaje nagrody za:
a) I miejsce w konkursie – kompaktowy aparat cyfrowy
b) II miejsce w konkursie – dysk zewnętrzny
c) III miejsce w konkursie – klawiatura bezprzewodowa
14. Zgłoszone blogi zostaną zaprezentowane na stronie www.niepolomice.com, gdzie
użytkownicy przyznają nagrodę internautów: odtwarzacz mp4.
15. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 lipca.

