
Regulamin konkursu Temat Rzeka 2022

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110,
43-225 Wola

2. Konkurs realizowany w ramach projektu: Programu Narodowego Centrum
Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022

3. Informacje na temat konkursu publikowane są na stronie: http://gok.miedzna.pl/ oraz
na stronie www.facebook.com/

Cel konkursu:

4. Promowanie dziedzictwa przyrodniczego regionu - Dolina Górnej Wisły oraz
promowanie działalności artystycznej lokalnej społeczności.

Warunki uczestnictwa

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. W ramach konkursu wyróżniono 4 kategorie:

6.1. Kategoria 1: Konkurs fotograficzny skierowany do mieszkańców Gminy
Miedźna, którzy ukończyli 15 lat;

6.2. Kategoria 2A: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 3-6 lat;
6.3. Kategoria 2B: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 7-11 lat;
6.4. Kategoria 2C: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 12-15 lat

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie organizatorowi pracy
konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 - w
przypadku osób pełnoletnich lub Załącznik nr 2 - w przypadku osób
niepełnoletnich), zawierającym zgodę uczestnika lub opiekuna prawnego (w
przypadku udziału osób poniżej 18 roku życia) na udział w konkursie, przetwarzanie
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danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu oraz powielanie i
upowszechnianie pracy konkursowej. Wzór zgody dostępny do pobrania na
stronie: http://gok.miedzna.pl/ oraz w siedzibie organizatora

8. W przypadku Kategorii 1: Konkursu fotograficznego - dopuszcza się przesłanie
skanu/zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:
bsw.aleksandra@gmail.com

9. Konkurs trwa od 05.08.2022 r. do 14.08.2022 r. do godziny: 12:00
10. Prace dostarczone po terminie wskazanym w pkt. 9 niniejszego regulaminu będą

wykluczone z udziału w konkursie.
11. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową.

Zadanie konkursowe

12. Kategoria 1: Konkurs fotograficzny skierowany do mieszkańców Gminy Miedźna
(pow. Pszczyński), którzy ukończyli 15 lat:

12.1. Uczestnik wykona pracę interpretując temat “Fauna i flora Doliny Górnej
Wisły”

12.2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami
autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

12.3. Fotografie nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.
12.4. Fotografie należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres:

bsw.aleksandra@gmail.com. W tytule wiadomości prosimy wpisać:
Konkurs fotograficzny “Fauna i flora Doliny Górnej Wisły”

12.5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2)
należy dostarczyć do siedziby organizatora lub wysłać skan/zdjęcie
formularza razem z pracą konkursową na adres:
bsw.aleksandra@gmail.com

12.6. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru:
Imię_Nazwisko_Tytuł_zdjęcia.

12.7. Wymagania techniczne:
12.7.1. Format pliku cyfrowego: jpg lub tiff,
12.7.2. Orientacja: pozioma
12.7.3. Rozdzielczość: minimum 300 dpi,
12.7.4. Wymiary: dłuższy bok minimum 3000 px, a krótszy minimum

2100 px,
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12.7.5. Rozmiar: maximum 10 MB.
12.8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu

elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
12.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac

niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
12.10. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik

przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego
oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

13. Kategorie 2: Konkurs plastyczny, w tym:
Kategoria 2A: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 3-6 lat;
Kategoria 2B: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 7-11 lat;
Kategoria 2C: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 12-15 lat

13.1. Uczestnik wykona pracę interpretując temat “rzeka Wisła”
13.2. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie, muszą być

pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie
(współautorstwo).

13.3. Prace plastyczne nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.
13.4. Prace plastyczne należy dostarczyć do siedziby Organizatora (Gminny

Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110,
43-225 Wola) w terminie od 05.08.2022 r. do 14.08.2022 r. w godzinach
pracy GOK  (w dn. 14.08.2022 r. do godz. 12:00).

13.5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2)
należy dostarczyć do siedziby organizatora razem z pracą konkursową.

13.6. Prace konkursowe należy opisać na odwrocie według następującego wzoru:
Kategoria2-oznaczenie-kategorii(A, B lub C)_Imię_Nazwisko_Tytuł-pracy

13.7. Wymagania techniczne:
13.7.1. Format: A4 tj. 297 x 210 mm, papier o gramaturze minimum 80 g

(papier ksero), maximum 350 g
13.7.2. Orientacja: pozioma
13.7.3. Technika: wybrana technika plastyczna: rysunek, malarstwo lub

technika mieszana.
13.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac

niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
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Wyniki konkursu

14. W każdej kategorii zostaną wybrane 3 najlepsze prace konkursowe.
15. W Kategorii 1: Konkurs fotograficzny zostanie przyznanych 6 wyróżnień.
16. W Kategoriach 2A, 2B oraz 2C: Konkurs plastyczny, zostanie przyznanych po 3

wyróżnienia w każdej kategorii.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej liczby zwycięskich i

wyróżnionych prac w przypadku wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszonych prac.
18. Zwycięskie prace wyłoni Jury składające się z przedstawicieli wybranych przez

Organizatora konkursu.
19. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

19.1. zgodność tematu z kategorią, w której praca została zgłoszona;
19.2. jakość pracy konkursowej m.in. wartość artystyczna, kompozycja, technika (w

przypadku pracy plastycznej), oryginalne podejście do tematu, potencjał
promocyjny;

19.3. jakość techniczna - jakość prac zgodna z wymaganiami technicznymi.
20. Wyniki zostaną ogłoszone podczas wydarzenia “Temat Rzeka”, które odbędzie

się dn. 20.08.2022 r. w godzinach 10:00-14:00 w ogrodzie Centrum Kultury w
Woli przy ulicy Pszczyńskiej 182 (wstęp wolny - więcej informacji
www.gok.miedzna.pl)

21. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla zwycięskich oraz wyróżnionych
prac konkursowych.

Prawa Autorskie

23. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez
prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

24. Organizatorów, w związku z przeniesieniem na niego majątkowych praw autorskich do
prac konkursowych przez uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego
powielania oraz rozpowszechniania prac przekazanych na konkurs w celach promocji
konkursu oraz powiązanych z nim wydarzeń.

25. Uczestnik (Autor pracy) lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na posługiwanie się
przez Organizatorów imieniem i nazwiskiem Uczestnika w celach informacyjnych oraz
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zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych przez
Organizatora, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć, skanów,
filmów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.

26. W momencie złożenia pracy konkursowej, tj. wszystkich egzemplarzy u Organizatora
następuje nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych. Przeniesienie praw
autorskich do utworu następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, m.in.

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

27. Organizatorzy mogą wykonywać autorskie prawa majątkowe do fotografii oraz
plastycznych prac konkursowych jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy
użyciu wszelkich nośników oraz technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz
wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Uczestnika konkursu (Autora pracy).

28. Uczestnik lub jego opiekun prawny niniejszym udziela Organizatorom zgody i przenosi
na Organizatorów prawo do udzielania zgody na wykonywanie utworów i praw zależnych (o
których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) na podstawie filmu konkursowego powstałego w ramach konkursu w
szczególności jej adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian
utworów.

31.  Na żądanie Organizatorów, Uczestnik lub jego opiekun prawny w każdej chwili
potwierdzi na piśmie Organizatorom nabycie autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej na podstawie niniejszego Regulaminu.

Reklamacje
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32. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

33. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

34. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Temat Rzeka”

35. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

36. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

37. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

38. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage i stronie: http://gok.miedzna.pl/
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