
REGULAMIN KONKURSU 

„Głos Świdnika w Twoich oczach” 
 

 

1/ Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku ogłasza konkurs na najlepszą pracę plastyczną, 

fotografię i film, ukazujące i promujące tygodnik Głos Świdnika. 

 

2/ W konkursie uczestniczyć mogą przedszkolaki (kategoria praca plastyczna), uczniowie 

szkół podstawowych (kategoria plastyczna - kl. I-III, kategoria fotografia - kl. IV-VI, 

kategoria film - kl. IV-VI), gimnazjów (kategoria fotografia, kategoria film) i szkół średnich 

(kategoria fotografia, kategoria film). Osoby niepełnoletnie uczestniczą za zgodą 

rodziców/opiekunów. W naborze przyjmowane są prace wykonane przy pomocy różnych 

technik. 

 

3/ Pod pojęciem pracy plastycznej Organizator rozumie: rysunek, plakat, kolaż, grafikę itp., 

wykonane dowolną techniką, w formatach A3 lub A4; pod pojęciem fotografii wydrukowane 

zdjęcie o wymiarach 15x21cm; pod pojęciem filmu prace trwające nie dłużej niż 120 sekund 

(łącznie z czołówką, napisem tytułowym etc.); na pracach nie mogą znaleźć się dane 

osobowe autora. 

 

4/ Rysunek, fotografię lub płytę DVD z nagranym filmem (film należy zapisać w 

rozszerzeniach AVI, MP4, WMV), opatrzone tytułem, należy dostarczyć wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Kultury (od poniedziałku do piątku, w godz.8.00-

16.00) lub nadesłać pocztą na adres:  

Miejski Ośrodek Kultury 

al. Lotników Polskich 24 

21-040 Świdnik 

(z dopiskiem „Głos Świdnika w Twoich oczach”) 

 

5/Nieprzekraczalny termin dostarczania materiałów upływa 22.05.2017 r., o godz. 18.00. W 

przypadku prac wysyłanych pocztą decyduje data wysyłki. 

 

6/ Organizator nie będzie zwracał  nadesłanych prac uczestnikom konkursu. 

 

7/ Informacje o Autorze nie będą dostępne dla członków Jury, którzy otrzymają zestaw 

nadesłanych prac opatrzonych nadanymi przez Organizatora numerami. Prace z danymi  

o Autorze zostaną odrzucone. 

 

8/ Nadsyłając pracę, Autor oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając  

z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu. 

 

9/ Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej prezentację na 

niekomercyjnych wystawach, pokazach, przygotowanych przez Organizatora oraz jego 



partnerów, jak również ich utrwalanie, ewentualne wyświetlanie i zamieszczanie na stronach 

internetowych - bez uiszczania honorarium autorskiego. Pod pojęciem wystawy, pokazu 

niekomercyjnego Organizator rozumie prezentację rysunków, fotografii, filmów w celach 

promocyjnych oraz edukacyjnych. 

 

10/ Dostarczenie pracy przez Autora na konkurs jest jednoznaczne z zapewnieniem 

Organizatora konkursu o tym, iż nie narusza ona praw osób trzecich, a w szczególności, że jej 

rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób 

przedstawionych w pracy. 

 

11/ Autor może nadesłać tylko jedną pracę. 

 

12/ Organizator przewiduje przyznanie przez Jury następujących nagród, we wszystkich 

kategoriach konkursowych:  

a/ I miejsca – nagrody rzeczowe, II miejsca – nagrody rzeczowe, III miejsca – nagrody rzeczowe 

b/ wyróżnienia – nagrody rzeczowe 

c/ dyplomy uczestnictwa  

 

13/ Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. Organizator 

zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania wszelkich prac zawierających wizerunek osoby, które 

nie wyraziły zgody na udział w konkursie.  

 

14/ Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

 

15/ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas pokazu finałowego, który odbędzie się 

02.06.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu. 

 

16/ Wszystkie działania organizowane w ramach konkursu i angażujące nadesłane prace są 

niekomercyjne i nie przynoszą zysków Organizatorowi. 

 

17/ Przesyłając pracę Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w jego zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą  

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 

18/ W sprawach związanych z konkursem prosimy kontaktować się z Agnieszka Wójcik, pod 

nr tel. 81 468 74 54, e-mail: awojcik@mok.swidnik.pl 


