REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH
„WIDOKÓWKA Z GOCZAŁKOWIC – ZDROJU”
§1
Organizator
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Widokówka z Goczałkowic – Zdroju” jest
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach – Zdroju zwany dalej „Organizatorem”
2. Adres organizatora:
ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice – Zdrój, tel. 32 210 70 88, e-mail:
gok@goczalkowicezdroj.pl, strona internetowa: www.gok.goczalkowicezdroj.pl
§2
Cele konkursu
1. Inspirowanie Pasjonatów i Profesjonalistów w różnych dziedzinach twórczości plastycznej
do pracy i poszerzania własnych umiejętności, zachęcanie do działalności twórczej.
2. Prezentacja twórczości związanej z Gminą Goczałkowice – Zdrój.
3. Współpraca z mieszkańcami Gminy Goczałkowice – Zdrój w zakresie odkrywania
i promowania gminy.
4. Wspieranie patriotyzmu lokalnego oraz identyfikacji mieszkańców z gminą.
5. Promocja Gminy Goczałkowice – Zdrój poza jej granicami.
§3
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca będąca projektem zawierającym logo Gminy
Goczałkowice-Zdrój ( dostępne w załącznikach regulaminu) widokówki przedstawiającej
walory Gminy Goczałkowice – Zdrój.
2. Praca może być jedno lub dwustronna. W przypadku pracy dwustronnej projekt rewersu
musi spełniać funkcje kartki możliwej do wysłania pocztą tradycyjną.
§4
Kryteria prac konkursowych
1. Praca zgłoszona na konkurs może być wykonana dowolną techniką (fotografia, malarstwo,
grafika tradycyjna lub komputerowa, kolaż, komiks itp.), przedstawiona w formie
elektronicznej (zeskanowana lub przygotowana techniką komputerową).
2. Praca powinna spełniać następujące kryteria techniczne:
a. format 15,6 cm x 10,6cm (1843x1252 px),
b. jeśli praca jest obrazem rastrowym, powinna być przygotowana (zeskanowana)
w rozdzielczości 300 dpi,
c. jeśli praca przygotowana jest w grafice wektorowej, powinna być w edytowalnym
formacie pdf, a wszystkie elementy pisma muszą być zmienione na krzywe.
d. prace powinny być przygotowane w przestrzeni kolorów CMYK. Dopuszcza się
pozostawienie kolorów RGB, jednak zostaną one w procesie druku zamienione na

CMYK. Za ewentualne przekłamania kolorystyczne prac przygotowanych RGB
Organizator nie odpowiada.
e. prace dostarczone w formie papierowej zostaną zeskanowane przez Organizatora.
3. Organizator wyklucza możliwość dalszej obróbki graficznej zeskanowanych prac poza
koniecznością przygotowania ich do wydruku.
§5
Warunki uczestnictwa
Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
W konkursie nie mogą brać udział pracownicy zatrudnieni przez Organizatora.
Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie trzech pojedynczych prac,
wykonanych indywidualnie i samodzielnie, nie reprezentowanych na innych konkursach.
Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
5. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu,
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1977 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., Nr 0 poz. 922 ze
zm.).
6. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne zaświadczeniem, że zgłoszone dzieło nie
narusza praw osób trzecich oraz, że rozpowszechnianie dzieła nie będzie prowadziło do
naruszenia prawa. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby
zostać skierowane do Organizatora Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
7. Z chwilą doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej zgodnie niniejszym regulaminem,
Organizator nabywa własność pliku cyfrowego zgłoszonego przez Uczestnika na konkurs
i uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego
publikowania pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a. na stronach internetowych i w multimediach Gminy Goczałkowice – Zdrój oraz
GOK,
b. druku oraz dystrybucji kartek pocztowych,
c. prezentacji reprodukcji lub oryginału w ramach wystawy pokonkursowej, w katalogu
reprezentującym prace konkursowe oraz umieszczania reprodukcji dzieła np.,
w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Gminnego Ośrodka
Kultury i Gminy Goczałkowice – Zdrój, które mogą być sprzedawane przez
Organizatora.
1.
2.
3.
4.

§6
Termin i warunki dostarczania prac
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 30 11. 2021 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie
będą brały udziału w Konkursie.
2. Prace przygotowane w formie elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczna na adres
Organizatora: gok@goczalkowicezdroj.pl, prace plastyczne przygotowane w formie
papierowej należy złożyć w biurze GOK lub przesłać na adres Organizatora ( w tej sytuacji
za termin zgłoszenia pracy uznaję się datę przyjęcia przesyłki pocztowej w siedzibie
Organizatora).
3. Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu.
4. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w biurze GOK lub przesłać na adres
Organizatora ( w tej sytuacji za termin zgłoszenia pracy uznaję się datę przyjęcia przesyłki
pocztowej w siedzibie Organizatora). Prace zgłoszone jako zestaw powinny być opisane na
jednej karcie zgłoszeniowej.
5. Za osobę niepełnoletnią, biorącą udział w konkursie, oświadczenia oraz kartę zgłoszeniową
wypełnić rodzic/opiekun prawny.
6. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu.

7. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w §4 ust.1 skutkuje wykluczeniem pracy
z Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie do wykluczenia z Konkursu prac zrolowanych, złożonych lub
pogniecionych, które nie nadają się do dalszej obróbki graficznej.
9. Prace podlegają zwrotowi tylko na wyraźne życzenie Uczestnika wyrażone w karcie
zgłoszenia pracy na Konkurs. Termin odbioru prac wynosi 14 dni od daty oficjalnego
wręczenia nagród.
§7
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana
dalej Komisją. Komisje powołuje Organizator. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby
spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
2. Wyniku konkursu ogłoszone na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych
Organizatora nie później niż 15.12.2021 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeżeli zgłoszone prace nie będą
spełniały kryteriów oceny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo również do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
5. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a. zgodność z tematem konkursu,
b. wartość artystyczna,
c. oryginalność, pomysłowość,
d. oddanie charakteru Gminy Goczałkowice – Zdrój,
6. Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych, które zostaną wydrukowane
w formie kartek pocztowych.
7. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie
na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Pula nagród w Konkursie wynosi 1500 zł.
9. Decyzje Komisji są ostateczne.
10. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
11. Lista nagrodzonych prac oraz termin wręczania nagród zostaną opublikowane na stronie;
www.gok.goczalkowicezdroj.pl. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni
telefonicznie o wynikach Konkursu i terminie odbioru nagród.
12. Nagrody, które nie zostaną odebrane w terminie do 14 dnia od daty oficjalnego wręczenia,
przechodzą na własność Organizatora.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizacje Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie
niniejszego regulaminu.
2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza że, wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte
w regulaminie.
3. Odwołania nie będą uwzględnione.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest dostępny w siedzibie GOK oraz na stronie internetowej
www.gok.goczalkowicezdroj. pl.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie internetowej i jest
on tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

