
REGULAMIN KONKURSU 
NA „POCZTÓWKĘ PROMUJĄCĄ GMINĘ WYRZYSK”

I. Organizator
    Gmina Wyrzysk

II. Cele konkursu
1. Rozbudzanie twórczej inwencji dzieci i dorosłych.
2. Poznanie miejscowości, elementów folkloru Gminy Wyrzysk.
3. Kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki, kultury, architektury swojego regionu.
4. Rozwijanie postaw patriotycznych.
5. Budowanie więzi emocjonalnej ze środowiskiem lokalnym.

III. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami   konkursu  mogą  być  uczniowie  szkół  i  osoby  dorosłe  zamieszkałe
na terenie Gminy Wyrzysk lub spoza gminy, ale uczęszczające do placówek oświatowych
położonych na terenie Gminy Wyrzysk.
2. Warunkiem uczestnictwa osób  małoletnich  jest  zgoda  rodzica  /  opiekuna  prawnego
na udział w konkursie.
3. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
a) do 12 lat,
b) od 13 do 18 lat,
c) powyżej 18 lat.

IV. Zasady konkursu
1. Przedmiotem   konkursu   jest   projekt   pocztówki   promującej  walory  lokalne
Gminy Wyrzysk.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Prace nie mogą zawierać wizerunków autorów ani osób trzecich.
4. Prace należy dostarczyć w formacie: odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach
10/15 cm oraz na nośniku CD w formacie JPG. Na odwrocie odbitki należy  umieścić  imię
i nazwisko autora.
5.  Do  pracy  należy  dołączyć  metryczkę,  wypełnioną  drukowanymi  literami  zawierającą
następujące  dane:  opis  pracy,  imię,  nazwisko,  wiek,  kategoria,  adres  domowy,  e-mail,
telefon, szkoła. 
6. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie, że uczestnik konkursu:

a) posiada pełnię praw autorskich do projektu pocztówki i przenosi je na organizatora
w   zakresie   niezbędnym  do  jego  publikacji  i/lub  innego  rozpowszechniania,
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania projektu do wymogów
druku,

b) przenosi   nieodpłatnie   autorskie   prawa   majątkowe  na  rzecz  Organizatora
bez ograniczeń czasowych i  terytorialnych,  na  polach  eksploatacji  wskazanych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  880  z  późn.  zm.),  w  tym  w  szczególności  w  zakresie
wykorzystywania   techniką   drukarską  i  cyfrową,  wystawiania,  udostępniania
na  stronach  internetowych  Organizatora  oraz  we  wszelkich  materiałach
promocyjnych  i  reklamowych,  bez  względu   na   sposób   ich   zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu,



c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię,
nazwisko, adres zamieszkania – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992) na potrzeby związane z konkursem,

d) projekt  pocztówki  przekazany  na  konkurs  nie  będzie  brał  udziału  w  innych
konkursach,

e) przystępując  do  konkursu  akceptuje  jego  warunki  określone  w  niniejszym
regulaminie.

7.   Organizator przewiduje możliwość wydania najlepszych prac w formie pocztówki.
8.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wystawiania  prac
konkursowych  podczas  wystaw  oraz  nieodpłatnego  wykorzystania  zgłoszonych  prac
w celach promocyjnych.
9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  zgłoszonych  prac  bądź  ich
elementów do  opracowania  własnego  projektu  i  wydania  albumu promującego  Gminę
Wyrzysk.
10. Prace należy złożyć do 15 grudnia 2017 roku w Urzędzie  Miejskim  w  Wyrzysku
(pok. nr 32)
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2018 r. 

V. Komisja Konkursowa
1.  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Organizatora  dokona  oceny  prac  w  trzech
kategoriach oraz przyzna nagrody rzeczowe.
2.  W  przypadku  nieprzewidzianych  okoliczności  Komisja  ma  prawo  nie  przyznać
poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.

VI. Nagrody
1. Laureaci I,  II,  oraz III miejsca z kategorii  wiekowych otrzymają atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.

VII. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i  oświadczeniem, że prace złożone na konkurs wykonane zostały osobiście,
wykorzystane  zdjęcia  przedstawiają  teren  Gminy  Wyrzysk  i  stanowią  własność  autora.
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  złamanie  tego  punktu  Regulaminu przez
Uczestnika.
2. W przypadku Uczestników niepełnoletnich (poniżej osiemnastego roku życia) opiekun
prawny  Uczestnika  zgłaszając  prace,  oświadcza  tym  samym,  że  akceptuje  Regulamin,
wyraża zgodę na udział Uczestnika w konkursie oraz wszystkie warunki konkursu.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
4.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych
na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

VII. Informacje dodatkowe
   Szczegółowych informacji udziela: Rafał Głyżewski, tel. 67 286 41 36.


