
WAKACYJNY KONKURS 
„Najciekawsze miejsca w naszej 
Gminie - mojej miejscowości” 

 
Regulamin Konkursu  

05.06.2010 - 20.09.2010 r. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
    1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Kaźmierz”. 
    2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w Ŝycie z dniem 
        rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
    3. Dostarczenie lub przesłanie prac na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym  
       mowa  poniŜej jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze    
       regulaminowej konkursu. 
    4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich w czterech kategoriach 
        a.   I kat. - dzieci do lat 10 
        b    II kat. – dzieci do lat13 
        c.   III kat. – młodzieŜ do lat 17 
        d.   IV kat. dorośli 
    5. Konkurs trwa do 20 września 2010 roku. 
    6. Prace konkursowe 
         6.1. Fotografie 
             a.  KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić maksymalnie 3 fotografie. 
             b.  Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe,  
                  czarno białe i   w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w    
                  minimalnym formacie 15x20 cm oraz bezwarunkowo w postaci   
                  elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak  
                  największej rozdzielczości. 
               c. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. 
        6.2. Prace plastyczne (technika obojętna)  
             a. KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić maksymalnie 3 prace 
             b. Format pracy – karta A3 
     7. Termin zgłaszania prac mija 15.09.2010 r. Za datę zgłoszenia uwaŜa się datę   
         wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora. 
    8. Zgłaszane do konkursu prace naleŜy opisać na odwrocie: 
       tytuł konkursu, tytuł pracy, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora.. 
    9. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iŜ ich dane osobowe    
        będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyraŜonej dobrowolnie    
        przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora 
 10. KaŜda praca powinna zwierać formułę: 
          „ Udzielam Stowarzyszeniu Kaźmierz nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji    
             na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu złoŜonym  przeze mnie w dniu              
             ……………… 2010r.” 
   11.  Prace naleŜy przesyłać na adres: 

               Stowarzyszenie „Kaźmierz”      ul. Szkolna 27         64-530 Kaźmierz 
                         Z dopiskiem: Konkurs „Kaźmierz”. 
              lub przynieść do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu 
12. Wraz z przekazaniem prac naleŜy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
11. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu  
 
II. HARMONOGRAM KONKURSU 
    1. Nadsyłanie prac do 15.09.2010 r. godz. 1200 

    2. Ocena jury do 16.09.2010 r. 
    3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 20.09.2010 r. 
    4. Wystawa pokonkursowa prac 20.09.2010 r. 
 
III. NAGRODY 
    1. Laureaci I, II, III miejsca w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. 
    2. Pozostali otrzymują dyplomy uczestnictwa. 
    3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszego miejsca w przypadku 
        niskiego poziomu prac nadesłanych na konkurs. 
    4. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub listowną. 
    5.Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród. 
 
5. PUBLIKOWANIE PRAC 
    1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyraŜenie zgody na jego nieodpłatne 
        wykorzystywanie do promocji gminy Kaźmierz. Organizator zastrzega sobie prawo do      
        publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach 
        internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora .   
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego     
       regulaminu i oświadczeniem, Ŝe prace  złoŜone na konkurs zostały wykonane    
       osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób. 
   2.  prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Stowarzyszenia. 
   3. Decyzje Jury są ostateczne i wiąŜące dla Uczestników 
   4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do Organizatora. 

 
 

Wzór oświadczenia uczestnika konkursu 
Imię i nazwisko ……………………………………………….wiek…........... 
Adres do korespondencji………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy  ……………… e-mail....……………………………… 
Oświadczenie autora prac.y. 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/łam się z regulaminem niniejszego konkursu i akceptuję jego treść. 
Oświadczam, Ŝe przysługują mi wszelkie prawa autorskie do nadesłanych prac.. 

Oświadczam, Ŝe nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu własność egzemplarzy nadesłanych prac 
konkursowych.  

Oświadczam, Ŝe zawarta w niniejszej karcie dane są prawdziwe a przesłane przeze mnie prace wykonałem 
osobiście a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację w prasie i Internecie. 

 
Miejscowość, data…………………..                    Podpis…………………..………. 


