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Regulamin konkursu „SOŁECTW@ w sieci” 

na najlepszą wiejską stronę internetową 
 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na najlepszą wiejską stronę 
internetową . 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych wiejskich stron internetowych. 
3. Organizatorem Konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, zwane dalej 

"Organizatorem". Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować 
na adres: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin 
tel. 605-123-007. 

4. Konkurs trwa: 
a. od dnia 1 marca  2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. – zgłaszanie stron 

internetowych. 
b. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – wybór finalistów zgodnie z kryteriami 

oceny 
c. do 31 maja 2013 r. - ocena stron internetowych finalistów przez jury 

konkursowe 
d. czerwiec 2013 r. – ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród w 

Senacie RP 

 

II. Warunki uczestnictwa  

1. Konkurs ma charakter otwarty.  Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane 
osoby, które są autorami wiejskich stron internetowych, tj.: stron sołectw lub wsi. 
Strony internetowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie 
lub zespołowo. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, 
małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).  

3. Konkurs nie wyklucza członków zwyczajnych Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
4. Uczestnik Konkursu może być autorem nie więcej niż 3 stron internetowych. 
5. Strona internetowa musi być aktywna w okresie realizacji projektu 
6. Stronę internetową należy zgłosić poprzez wysłanie poprawnie wypełnionej i 

podpisanej karty zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) 
w zamkniętej kopercie na adres Organizatora: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. 
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Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin, z dopiskiem "KONKURS SOŁECTWA w sieci" lub 
wypełnić ją elektronicznie na stronie internetowej Organizatora 
www.konkurs.kss.org.pl  

7. W Konkursie będą rozpatrywane strony internetowe, które zostaną zgłoszone 
zgodnie z pkt II.6 niniejszego regulaminu do dnia 31 marca 2013 r., do godz. 00.00 
(decyduje data wpływu).  Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których 
mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, o którym wyżej 
mowa, nie będą podlegały ocenie.  

8. Zgłoszenie strony internetowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu. 

9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy stron internetowych. Nadesłane dokumenty nie 
podlegają zwrotowi.  

 

III. Ocena  

1. Konkurs jest podzielony na 2 etapy: eliminacje i finał  
2. Na etapie eliminacji Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora będzie 

weryfikować dane podane w formularzu zgłoszeniowym i poddawać ocenie 
następujące cechy strony przyznając oceny 1-10 gdzie 1 jest oceną najniższą a 10 
oceną najwyższą.  

a. Ilość odwiedzin 
Ilość osób, które odwiedziły stronę internetową od czasu jej powstania.  

b. Ilość linków z innych stron 
Ilość stron internetowych, na których znajdują się linki do zgłoszonej strony 
internetowej 

c. Ilość funkcjonalności 
Ilość różnych modułów strony takie jak aktualności, blog, kanał YouTUBE, galeria, 
Nasza-klasa.pl, Facebook  itp 

d. Aktualność informacji 
Aktualność zamieszczanych na stronie internetowej informacji oraz częstotliwość 
ich zamieszczania 

e. Interaktywność 
Ilość możliwości interakcji użytkowników strony internetowej, takie jak fora, 
komentarze pod artykułami itp. 

f. Lata strony 
Ilość lat/miesięcy funkcjonowania danej strony internetowej 

g. Możliwości kontaktu z autorami 
Ilość kanałów kontaktu z autorami strony takie jak e-mail, telefon, formularz 
kontaktowy, Skype, Gadu-Gadu itp 

http://www.konkurs.kss.org.pl/
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h. Wiedza na temat swojej strony 
Ilość w/w danych, które autor strony jest w stanie samodzielnie przekazać wraz ze 
swoim zgłoszeniem 

3. W momencie braku udokumentowanych danych (liczniki odwiedzin, linki do stron 
itp.) na dany temat strona internetowa otrzymuje wartość 1. 

4. Komisja konkursowa wyłoni miejsca 1 – 3 na dane województwo na podstawie 
średnich ocen cząstkowych w poszczególnych kategoriach. W przypadku, gdy 
najwyższą liczbę punktów otrzyma więcej niż jedna strona internetowa decydujący 
głos będzie miał przewodniczący Komisji Konkursowej. Miejsca pierwsze z danego 
województwa przechodzą do finału.  

5. Podczas finału jury konkursowe otrzyma linki do stron internetowych, które 
zakwalifikowały się do finału wraz z ich kartami oceny, aby móc się z nimi zapoznać 
przed posiedzeniem Jury w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 

6. Podczas posiedzenia jury konkursowe dokona wyboru miejsc 1-3. Prace oceniane 
będą pod względem estetycznym oraz merytorycznym z uwzględnieniem karty oceny 
z etapu eliminacji 

7. Członkowie jury będą omawiali wspólnie każdą ze stron internetowych przyznając jej 
ocenę 1-10 

8. Jury konkursowe będzie obradować w składzie: 

a. Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów - senator Ireneusz Niewiarowski 
b. Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  
c. Przedstawiciel Związku Województw RP 
d. Przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się społeczeństwem 

informacyjnym na wsi 
e. Przedstawiciel środowiska agencji reklamowych 
f. Redaktor naczelna Gazety Sołeckiej – Joanna  Iwanicka 

9. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów 
decyduje głos przewodniczącego. 

10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
11. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie 

Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.  

 

IV. Nagrody  

1. Organizator przyznaje następujące nagrody: 

a. Finał miejsce I – Laptop z opłaconym 12-miesięcznym Internetem 
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b. Finał miejsce II – Komputer stacjonarny z opłaconym 12-miesięcznym 
Internetem 

c. Finał miejsce III  Tablet z opłaconym 12 miesięcznym Internetem 
d. Eliminacje I miejsce w województwie – Aparat cyfrowy 

 

V. Postanowienia końcowe  

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszenie strony internetowej nie narusza praw 
osób trzecich. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatora w związku z konkursem oraz przesyłaniem 
informacji o działalności statutowej Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronach 
internetowych należących do Organizatora. 

4. Autor stron internetowych ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i 
osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa (w 
szczególności prawa autorskie) osób trzecich.  

5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: 
www.kss.org.pl  

6. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 
naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

7. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 
niniejszego regulaminu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem 
możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne  lub 
opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

10. Autorzy zwycięskich stron internetowych zachowują prawo do wykorzystania 
informacji o wygraniu niniejszego konkursu. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminy bez informowania o tym 

Uczestników 

http://www.kss.org.pl/

