
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-INFORMATYCZNEGO 

 
 Projekt strony tytułowej miesięcznika „U nas” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 
 

2. Konkurs ma charakter otwarty i zostanie przeprowadzony wyłącznie drogą mailową                          

i będzie trwał w dniach od 30 marca do 30 kwietnia 2020 r. 
 

§ 2. 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież  

w wieku od 12-18 lat za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego.  

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest nadesłanie drogą mailową na adres: 

gckgorzyce@gmail.com lub unasredakcja@gmail.com na do dnia 28 kwietnia 2020 r. projektu 

strony tytułowej miesięcznika „U nas” z wybranego poniżej tematu, który ukaże się w 

miesiącu maju 2020 r. 

 

Do wyboru Uczestników Konkursu są dwa tematy: 
- Jubileusz 100-lecia urodzin papieża św. Jana Pawła II  

- Dzień Matki.  
3. Uczestnik Konkursu może nadesłać na konkurs 1 pracę lub więcej. 
4. Format pracy – A4. Proponowane techniki: techniki komputerowe, pastele, farba 

plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki. Projekt okładki powinien zawierać tytuł 

miesięcznika oraz formę graficzną nawiązującą do miesięcznika „U nas”. 

 

§ 3. 

1.Jury powołuje Organizator konkursu. 
2. Ocenie Jury podlega: sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, oryginalność projektu, 

kompozycja, własna interpretacja. 

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie GCK oraz o wynikach Konkursu Uczestnicy 

zostaną powiadomieni drogą mailową. 
4. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora Konkursu.  
5. Projekty nagrodzone zostaną opublikowane w majowym wydaniu miesięcznika                

„U nas”. 
 

 

 

 

§ 4. 
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie przez Uczestników Konkursu 

prawdziwych danych osobowych tj. datę urodzenia, imię i nazwisko, adres e-mail oraz                 

nr telefonu.  

2. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca 

nienagradzana w innych konkursach i niepublikowana wcześniej. 

3. Organizator akcji ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od 

tematu i wadliwe technicznie. 
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4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu na czas jego 

przeprowadzenia oraz przekazania nagród.  

5.W przypadku, jeżeli Uczestnik Konkursu jest niepełnoletni wszystkich formalności 

dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika Konkursu.  

6. Nagrody należy odebrać osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w 

terminie wskazanym przez Organizatora. W jaki sposób? 

 

§ 5. 
1. Organizator Konkursu ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 
 

2. Ochrona danych osobowych 

Prawa autorskie: Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu i 

nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na 

organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 

83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne 

eksponowanie i powielanie nadesłanych prac. Informacje dotyczące uczestników konkursu, 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane 

tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie. 

 
 


