KONKURS
„Moje

miasto – Szczuczyn

Koszulka dla Niepodległej”
dla wszystkich osób z terenu miasta i gminy Szczuczyn
Regulamin konkursu:
I Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie zwana
dalej organizatorem.
2. Konkurs „Moje miasto – Szczuczyn” jest konkursem cyklicznym odbywającym się co
roku na jesieni. W tym roku w związku z rocznicą 100 – lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę konkurs będzie przebiegał pod hasłem „Moje miasto –
Szczuczyn. Koszulka dla Niepodległej”.
3. Celem konkursu jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę, promocja lokalnej historii, wzmocnienie poczucia patriotyzmu i tożsamości
wśród mieszkańców „naszej małej Ojczyzny”.
4. Tematem przewodnim jest setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę z
akcentowaniem historii Szczuczyna.
II Przebieg i zasady konkursu:
1. Konkurs jest konkursem otwartym. Uczestnikiem Konkursu „Moje miasto – Szczuczyn.
Koszulka dla Niepodległej” może być każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Szczuczyn,
posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które
posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie
ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego – załącznik nr. 2a
2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt koszulki (wizualizację w formacie jpg
formatu A4 – przód koszulki, tył koszulki, boki koszulki). Prace w innej formie i nie na
temat nie będą przyjmowane.

Projekt koszulki uczestnicy konkursu wykonują na załączonym
szablonie dołączając do niego odpowiednie użyte elementy graficzne w
formacie jpg lub png np. loga, napisy, grafika (załącznik nr.1)
3. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i składa oświadczenie
w związku z wykorzystaniem danych osobowych i wizerunku (dla osób niepełnoletnich
załącznik nr. 2a, dla osób pełnoletnich załącznik nr. 2b ) oraz zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy i zrzeka się ich na rzecz
Organizatora konkursu (załącznik nr. 3)
b) nie narusza praw autorskich osób trzecich (załącznik nr.3)

c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych (załącznik nr. 3)
d) do prac nadesłanych na Konkurs należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy,
zamieszczony na stronie internetowej Konkursu. Formularz można wysłać drogą
elektroniczną lub złożyć go osobiście w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury w
Szczuczynie. Formularz dostępny będzie w formie elektronicznej i w siedzibie Centrum
Kultury – załącznik nr. 2
11. Zgłoszenie drogą elektroniczną powinno zawierać tytuł: „MOJE MIASTO SZCZUCZYN.
KOSZULKA DLA NIEPODLEGŁEJ” i dane kontaktowe zgłaszającego.
III. Harmonogram konkursu:
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
- w terminie 13.09.2018r. – 14.10.2018r. do godziny 23:59 nadsyłane mogą być prace na nasz
adres mailowy: bckszczuczyn@wp.pl w formacie jpg lub png
- w terminie 15.10.2018r. – 21.10.2018r. do godziny 23.59 odbywać się będzie głosowanie
internetowe
Internauci swoje polubienia mogą oddawać tylko i wyłącznie na stronie Facebookowej
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. Polubienia oddane na innych kontach nie będą
brane pod uwagę.
2. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora
3. Każda praca musi zawierać:
imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe
klasę oraz nazwę szkoły (jeśli uczestnik jest uczniem bądź studentem)
4. Prace konkursowe należy składać w siedzibie BCK w Szczuczynie w nieprzekraczalnym
terminie 14.10.2018 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
III Zasady rozstrzygnięcia konkursu i nagrody.
1. Zwycięzców konkursu wyłonią internauci. Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce za
prace, które uzyskają największą liczbę polubień w głosowaniu internetowym.
2. O przyznanych nagrodach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 05.11.2018r. w siedzibie BCK w
Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11.
IV Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, przerwania lub odwołania
konkursu bez podania przyczyny oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zebranych
prac do swojej działalności statutowej. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
3.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibach organizatorów oraz na portalach internetowych.
6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Telefon kontaktowy 86 262 10 36 lub 86 262 10 37 lub 501639043

