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REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorzy konkursu: 

I. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie  

II. Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, filia MOKiS 

2.           Cele konkursu: 

  I. Rozwijanie zainteresowania bogactwem historii, przyrody i krajobrazu Głogoczowa oraz  

       dziedzictwa kulturowego tej miejscowości w roku Jubileuszu 760-lecia istnienia Głogoczowa; 

 II. Promowanie atrakcyjności Głogoczowa oraz miejscowości tematycznej Głogoczów-wieś jak  

       Dzwon; 

 III  Stworzenie uczestnikom konkursu okazji do wyrażenia własnej subiektywnej opinii na temat  

       Głogoczowa; 

 IV Rozwijanie kreatywności wśród uczestników konkursu, a także stworzenie możliwości  

        zaprezentowania własnych umiejętności z zakresu techniki fotografii, znajomości  

        komputerowych programów graficznych i innych technik plastycznych. 

3.            Uczestnicy konkursu: 

   3.1 Uczestnikami konkursu mogą być dorośli i nieletni mieszkańcy Głogoczowa i okolic, którzy  

           zgłosili chęć wzięcia udziału w konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

   3.2  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy związani z Organizatorem, a także członkowie  

           Jury. 

   3.3  Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych  

          przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również akceptację postanowień Regulaminu,  

          w tym w szczególności zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Uczestnika  

          Konkursu oraz wyrażenia zgody na przekazanie licencji na korzystanie przez Organizatora z  

          pracy nadesłanej przez Uczestników. Osoba uprawniona do reprezentowania osoby  

          niepełnoletniej powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy i wyrazić zgodę na powyższe  

          postanowienia regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w formularzu.   
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4.       Forma konkursu: 

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

          technik plastycznych m.in. rysunku czy grafiki komputerowej.  

 4.2   Jeden autor może oddać do oceny maksimum 1 pracę w jednej kategorii konkursowej. 

 4.3  Zgłaszane prace nie mogą naruszać prawa, w tym praw osób trzecich, a także zawierać treści  

          powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

 4.4 Najlepsze prace (I miejsce) z każdej kategorii konkursowej zostaną wydrukowane w formie  

         pocztówek. 

5.      Kategorie konkursowe: 

   I.    760 lat Głogoczowa, czyli Głogoczów wczoraj i dziś 

   II.   Cztery pory roku w Głogoczowie 

   III.  Głogoczów z przymrużeniem oka 

6.      Ramy czasowe: sierpień 2014 r. - listopad 2014 r. 

7.      Terminarz konkursu: 

     7.1    Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac:  

               1 sierpień 2014 r. - 30 wrzesień 2014 r. 

     7.2    Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 październik 2014 r. 

     7.3 Termin powiadomienia o zdobyciu pierwszego miejsca w każdej z kategorii  

                konkursowych:    16 październik 2014 r. 

     7.4     Termin dostarczenia wygranych prac konkursowych w plikach źródłowych:  

                23 październik 2014. 

     7.5     Termin przygotowania wystawy prac konkursowych w Galerii Dzwonnica: 

               16 październik 2014 r.  – 10 listopad 2014 r.  

     7.6 Termin otwarcia wystawy prac konkursowych wraz z uroczystym wręczeniem 

                nagród:  12 listopad 2014 r.  

 7.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 7.1-7.6. 
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8. Warunki uczestnictwa: 

  8.1 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 na płycie CD na adres: 

                            Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, 

32-444 Głogoczów 406 

z dopiskiem „Konkurs na pocztówkę”. 

  8.2  Aby wziąć udział w konkursie należy na podany adres e-mail wysłać oraz doręczyć do WDK: 

�  Formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,     

 oraz 

�  Przedmiot konkursu, czyli: 

Zeskanowaną lub sfotografowaną pocztówkę wykonaną dowolną techniką plastyczną, lub obrobione 

za pomocą grafiki komputerowej zdjęcie (np. w programach Corel Draw,  Adobe 

Ilustrator lub Photoshop.) 

    8.3  Projekt pocztówki powinien zawierać zdjęcia lub w inny plastyczny sposób przedstawione 

atrakcyjne, ciekawe miejsca, ludzi, zdarzenia z Głogoczowa, zgodnie z wybraną kategorią 

konkursową, a także logo „Głogoczów-wieś jak Dzwon”.  

    8.4  Zdjęcia powinny być wykonane przez autora projektu oraz nieobciążone prawami autorskimi 

osób trzecich. 

   8.5 Należy dołączyć do pracy dodatkowe informacje zawierające krótki opis przedstawionych na 

projekcie miejsc/ osób/zdarzeń. 

  8.6  Prace nie spełniające warunków Regulaminu, m.in. przysłane tylko na adres email lub przysłane 

tylko pocztą tradycyjną/przyniesione, a także nadesłane po terminie, nie będą brały udziału w 

Konkursie. 

9. Parametry pocztówki: 

a) format pliku: JPG; 

b) w przypadku zwycięstwa uczestnik dostarcza pracę w plikach źródłowych. 
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        9.1 W razie potrzeby, wygrane projekty zostaną dostosowane przez Organizatorów do 

parametrów pocztówki przeznaczonej do druku. Przed drukiem, przygotowane prace zostaną 

skonsultowane z autorami, w celu akceptacji zmian.  

        9.2  Brak akceptacji zmian koniecznych do wydrukowania pocztówek w odpowiedniej jakości, 

oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 

10. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do ich 

dysponowania w ramach publikacji wyników na stronach: 

www.gospodynieglogoczow.pl  

www.wiesjakdzwon.pl  

https://www.facebook.com/GlogoczowWiesJakDzwon  

http://glogoczow.malopolska.pl  

https://www.facebook.com/wdk.glogoczow 

a także umieszczania w innych wybranych przez Organizatora miejscach w celu promocji: konkursu, 

miejscowości Głogoczów, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie i Wiejskiego Domu 

Kultury w Głogoczowie.  

11. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz że przyjmuje 

na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy, a w szczególności 

za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z 

naruszeniem ich praw autorskich; 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku Uczestnika na 

potrzeby Konkursu oraz oznaczenie prac imieniem i nazwiskiem w publikowanych materiałach; 

c) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz Organizatora prawa 

do wykorzystania przysłanej pracy, w całości lub we fragmentach, w celach wymienionych w pkt 10 

regulaminu, na następujących polach eksploatacji: 
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- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania na dowolnych nośnikach techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz innymi znanymi w czasie trwania 

Konkursu technikami; 

-  publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie; 

-  wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

-  wprowadzanie do pamięci komputera i sieci Internet; 

-  najem i użyczanie oryginału lub egzemplarzy; 

- wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy,  

a w szczególności do publicznych prezentacji w związku z promocją konkursu na pocztówkę z 

Głogoczowa, miejscowości Głogoczów oraz działalności statutowej Stowarzyszenia Gospodyń 

Wiejskich w Głogoczowie i Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem 

przyczyn technicznych, będących następstwem okoliczności od niego niezależnych. 

13. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest 

równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia o przedmiocie akceptacji niniejszego 

Regulaminu. 

14. Ogłoszenie wyników: 

a) prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów; 

b) decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

15. Nagrody 

     15.1 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w formie dysków zewnętrznych 500 GB dla 

autorów prac, którzy otrzymali pierwsze miejsce w każdej z trzech kategorii konkursowych.  

     15.2 Projekty, które otrzymają pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii konkursowych zostaną 

wydrukowane w ilości 1000 sztuk/pocztówka.  

     15.3  Dopuszcza się możliwość przyznania specjalnego wyróżnienia.  

     15.4 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a ich prace zostaną zaprezentowane w 

formie wystawy w Galerii Dzwonnica w Głogoczowie.  

     15.5  Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów. 
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16. Rozdanie nagród: 

      16.1 Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną 

lub telefonicznie do dnia 16 października w celu przesłania do Organizatorów prac 

konkursowych zapisanych w plikach źródłowych.  

      16.2 Niedostarczenie wygranej pracy konkursowej zapisanej w plikach źródłowych do dnia 23 

października 2014 roku oznacza rezygnację z przyznanej nagrody. 

      16.2 Oficjalne ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 12 listopada 2014 r. w 

Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie w trakcie wernisażu wystawy prac konkursowych, który 

będzie miał miejsce w Galerii Dzwonnica.   

      16.3 Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Dzwonnica 

WDK w Głogoczowie.   

      16.4  Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

      16.5 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem 

Zwycięzców Konkursu, a także ich wizerunkiem, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie 

wyraża zgodę. 

17.  Postanowienia końcowe 

      17.1 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub  

       podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

      17.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to  

       na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

      17.3 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  

       Organizatora. 

      17.4 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu  

       Konkursu. 

       17.5 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy  

        prawa polskiego.  

       17.6 Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i  

        zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 
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Załączniki do pobrania na stronie internetowej www.wiesjakdzwon.pl : 

 -  wzór formularza zgłoszeniowego; 

 -  logotyp „Głogoczów-wieś jak Dzwon” w formacie .jpg, .pdf, .png. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


