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ANEKS DO REGULAMINU KONKURSU 

Aneks wchodzi w życie z dniem 30.09.2014.  

W obowiązującym Regulaminie „Konkursu na pocztówkę z Głogoczowa” wprowadza się następujące 

zmiany: 

Pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:  

„Konkurs polega na wykonaniu pocztówki z Głogoczowa przy wykorzystaniu zdjęć lub dowolnych 

technik plastycznych m.in. rysunku czy grafiki komputerowej. Projekt pocztówki może zostać 

wykonany w wersji papierowej lub elektronicznej.”  

Pkt 7.1. otrzymuje brzmienie:  

„Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac: 01 sierpień 2014 r. – 17 październik 2014 r.” 

Pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:  

„Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 październik 2014 r.” 

Pkt 7.3. otrzymuje brzmienie: 

„Termin powiadomienia o zdobyciu pierwszego miejsca w każdej z kategorii konkursowych: 30 

październik 2014 r.” 

Pkt 7.4 otrzymuje brzmienie: 

„Termin dostarczenia wygranych prac konkursowych w plikach źródłowych:  

4 listopad 2014 r.” 

Pkt 7.5 otrzymuje brzmienie:  

„Termin przygotowania wystawy prac konkursowych w Galerii Dzwonnica 

5 listopad 2014 r.  – 10 listopad 2014 r.” 

Pkt 8.1 otrzymuje brzmienie:  

„Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się: 

� drogą elektroniczną, na adres e-mail: wdk@glogoczow.pl lub wdk.glogoczow@g.pl  ( 

za potwierdzeniem odbioru) oraz  

� pocztą lub osobiście poprzez dostarczenie wypełnionego formularza  

zgłoszeniowego w wersji papierowej wraz z pracą w wersji papierowej lub na 

płycie CD na adres: 

           Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, 
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32-444 Głogoczów 406 

z dopiskiem „Konkurs na pocztówkę”. 

Pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:  

„Aby wziąć udział w konkursie należy na podany adres e-mail wysłać: 

�  Formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,     

 oraz 

�  Przedmiot konkursu, czyli: 

Projekt pocztówki w wersji papierowej lub zeskanowaną/sfotografowaną pocztówkę wykonaną 

dowolną techniką plastyczną, lub obrobione za pomocą grafiki komputerowej zdjęcie (np. w 

programach Corel Draw,  Adobe Illustrator  lub Photoshop.) 

Pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:  

Prace nie spełniające warunków Regulaminu, (usunięto), a także nadesłane po terminie, nie będą 

brały udziału w Konkursie. 

Pkt 9  otrzymuje brzmienie:  

Parametry pocztówki: 

a) format pliku: JPG; 

b) w przypadku zwycięstwa uczestnik dostarcza pracę w plikach źródłowych 

c) wersja papierowa. 

Pkt 9.1 otrzymuje brzmienie:  

„W razie potrzeby, wygrane projekty zostaną dostosowane przez Organizatorów do parametrów 

elektronicznego projektu pocztówki przeznaczonej do druku, w tym zostanie dodane logo 

„Głogoczów-wieś jak Dzwon”. Przed drukiem, przygotowane prace zostaną skonsultowane z 

autorami, w celu akceptacji zmian.” 

Pkt 15.4 otrzymuje brzmienie:  

„Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody niespodzianki, a ich prace zostaną 

zaprezentowane w formie wystawy w Galerii Dzwonnica w Głogoczowie. „ 

Pkt 16.1 Otrzymuje brzmienie  

Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną lub 

telefonicznie do dnia 30 października w celu przesłania do Organizatorów prac konkursowych 

zapisanych w plikach źródłowych.  

Pkt 16.2 zostaje usunięty.  

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Grażyna Głąb – kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie, tel.: 122737711 

Agnieszka Węgrzyn – prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, tel.: 600 908 803 


