REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY STATUETKI
„ZŁOTEJ LESZCZYNY”

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Kutno z siedzibą
w Leszczynku 49A 99 – 300 Kutno.
II. CELE KONKURSU:
1. Wyłonienie najlepszego projektu graficznego statuetki „Złotej Leszczyny”.
Statuetka będzie wykorzystana w ramach festiwalu muzyki ludowej „Złota
Leszczyna”, w którym przewidziano występy konkursowe ludowych zespołów
muzycznych w dwóch kategoriach: kapele ludowe oraz zespoły wokalno –
instrumentalne.
2. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej, jako środka
wyrazu w twórczości artystycznej.
3. Kształcenie wrażliwości estetycznej.
4. Wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.
5. Aktywizacja dzieci i młodzieży w środowisku pozaszkolnym.
6. Aktywizacja dorosłych w środowisku lokalnym.
III. CHARAKTER KONKURSU:
1.Konkurs adresowany jest dla dwóch grup wiekowych:
- dzieci i młodzież szkolna w wieku 10 – 18 lat,
- dorośli.
IV. WYMAGANIA:
1.

Prace

konkursowe

mogą

zostać

wykonane

w

dowolnym

programie

graficznym (w dowolnym formacie ale w rozdzielczości co najmniejszej
szerokości 1000px) - bez użycia klipartów czy innych gotowych grafik.
2. Prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif,
jpg, png) wg schematu: Imię_Nazwisko.

3. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 pracę.
4. Prace należy przesłać na adres mailowy:sekretariat@ckgk.pl, z

dopiskiem:

KONKURS.
5. Prace należy przesłać najpóźniej do 31. 08 . 2020 r.
6. Do pracy należy załączyć wypełnione i zeskanowane zgłoszenie (załącznik nr
1 tego regulaminu) i Oświadczenie Rodzica/ Prawnego Opiekuna w przypadku
osób niepełnoletnich (załącznik nr 2 tego regulaminu) lub Oświadczenie dla
dorosłych (załącznik nr 3 tego regulaminu).
V. JURY
1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora,
2. Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepszą spośród nich oraz przyznaje nagrodę.
3. Decyzja Jury co do wyboru najlepszej pracy jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Podczas oceny prac konkursowych Jury będzie brało pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. samodzielność wykonania pracy,
c. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
d. estetyka wykonania.
VII. NAGRODY W KONKURSIE
1. Organizator zakłada przyznanie I Nagrody w postaci tabletu oraz dwóch
wyróżnień w każdej kategorii wiekowej w postaci głośników bluetooth oraz
power banków.
2. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata Konkursu w okresie 30 dni
od uroczystego wręczania, nagroda przechodzi do puli nagród przyznawanych
w innych konkursach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
4. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I PREZENTACJA PRAC
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 31.10.2020 r. Informacja
o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej:
www.ckgk.pl oraz fb/centrumkulturygminykutno, nie później niż do dnia
03.11.2020 r.
2. Organizator konkursu zobowiązuje się do prezentacji nadesłanych prac
w Internecie.

IX. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU I SPOSÓB WYKORZYSTANIA
PRAC
1. Konkurs zostanie przeprowadzony z poszanowaniem autorskich praw
majątkowych i osobistych Uczestników. Składając prace w Konkursie, ich
autorzy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo
i terytorialnie, niewyłącznej licencji na reprodukcję i publiczną prezentację
wszystkich prac dowolnymi środkami oraz wykonywania dokumentacji w formie
biuletynów,

katalogów,

folderów,

plakatów

bez

uiszczania

honorarium

autorskiego z tego tytułu. Jednocześnie autorzy zachowują do nich prawa
autorskie osobiste.
2. Organizator z dniem wypłaty przyznanych nagród i wyróżnień nabywa:
a) własność egzemplarzy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac
konkursowych,
b) prawo do wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych prac na potrzeby
ich

prezentacji

w

opracowaniach

strategicznych,

składania

wniosków

o uzyskanie finansowania, zlecania szacunkowych kosztorysów oraz innych
podobnych opracowań bez uiszczania honorarium autorskiego z tego tytułu,
c) prawo do wdrożenia zwycięskiego projektu bez uiszczania honorarium
autorskiego z tego tytułu,
d) prawo do eksploatacji nagrodzonych i wyróżnionych prac na następujących
polach:
- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową techniką
zapisu komputerowego, drukarską, wideo,
-

publiczne

odtwarzanie,

wystawianie,

nadawanie,

reemitowanie,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatora.
3. Autorzy wszystkich prac, w tym prac nagrodzonych i wyróżnionych
zachowują prawo do ich prezentacji i publikacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i

na Facebooku

Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień
niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

ZGŁOSZENIE

1. Imię i nazwisko uczestnika
konkursu...............................................................................….............................
2. Adres do korespondencji: ...................................................................…….......
3. Telefon kontaktowy: .....................................................................………………..
4. E-mail: ..............................................................................................................

.......................…………
(data i miejscowość)

………………………………..
(podpis uczestnika/opiekuna)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………..………………………………...,
(imię i nazwisko, jako prawny opiekun dziecka),
…………………………………………………………………………………..……………….
(imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na
grafikę komputerową „Złota Leszczyna” i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam
córki/syna

zgodę

na

udział

niepełnoletniej/go

...........................................................................................................

w konkursie na grafikę komputerową „Złota Leszczyna” organizowanym przez
Centrum Kultury Gminy Kutno zwanym dalej Organizatorem.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na facebooku Organizatora.
Wyrażam

zgodę

na

nieodpłatną

publikację

wizerunku

mojego

dziecka

utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach,
magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych
wydawanych przez Organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku

utrwalonego

w

formie

fotografii

lub

zapisu

video

w

celu

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu, promocji konkursu
i Organizatora. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych
praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora i jednocześnie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
mojego dziecka przez Organizatora Konkursu w celu umożliwienia dziecku
udziału w konkursie popularyzującym grafikę komputerową.
Zgodę wyrażam dobrowolnie. W każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia.
……………………………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie
konkursu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………………...,
(imię i nazwisko)
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na
grafikę komputerową „Złota Leszczyna” i akceptuję jego postanowienia.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na facebooku Organizatora.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku utrwalonego
w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach
i

umieszczania

wizerunku

w

materiałach

promocyjno-reklamowych

wydawanych przez Organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku

utrwalonego

w

formie

fotografii

lub

zapisu

video

w

celu

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu, promocji konkursu
i Organizatora. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych
praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora i jednocześnie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
Konkursu w celu umożliwienia udziału w konkursie popularyzującym grafikę
komputerową.
Zgodę wyrażam dobrowolnie. W każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia.

…………………………………………………………………...
Data, czytelny podpis

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych

w

związku

z

przetwarzaniem

danych

osobowych

(ogólne

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie
konkursu.

