REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT POCZTÓWKI O ŻARACH
Żary – moje miasto

I

Organizator

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Dwukropek” w Żarach
II Uczestnicy
Mieszkańcy miasta Żary
III Cel konkursu
Celem konkursu jest przygotowanie projektu strony wizualnej pocztówki (bez projektu strony
korespondencyjnej) przedstawiającej Żary jako miasto, które warto zobaczyć. Mieszkańcy
naszego miasta samodzielnie poddadzą ocenie miejsca, które ich zdaniem są wizytówką Żar.
IV Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace oraz zdjęcia wykonane samodzielnie.
2. Jeden uczestnik może wystawić do konkursu tylko jedną pracę.
3. W konkursie oceniane będą tylko prace indywidualne. Organizator nie przewiduje
uczestnictwa autora grupowego.
4. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (imię i nazwisko autora, nr telefonu,
adres i e-mail) oraz dołączyć podpisane oświadczenia (załącznik do regulaminu).
5. Prace nie będą zwracane.
6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach
I.
II.

Dzieci do lat 14
Młodzież i dorośli od lat 15

7. Nagrodzone projekty w KATEGORII DZIECKO i w KATEGORII DOROSŁY zostaną
wydrukowane w formie pocztówek w nakładzie 300 sztuk.
V Zasady szczegółowe
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 24.05.2017 r.
2. Prace w formacie A6 (148 mm x 105 mm) należy nadesłać lub dostarczyć osobiście
do siedziby organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
„Dwukropek”, ul. Wrocławska 11 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach)
oraz dodatkowo mailem (w formacie jpg) na adres: dwukropek.zary@wp.pl .
3. Oceny prac dokona Jury, powołane przez organizatora. O wynikach konkursu
uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną oraz podczas

otwarcia wystawy księgozbioru kupca Petri’ego, która odbędzie się w MBP Żary
2.06.2017 r.
4. Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne w wysokości 100,00 zł, po jednej w
każdej z dwóch kategorii. Nagrodą dodatkową będzie wydruk najlepiej ocenionych
prac w nakładzie 300 sztuk. Jury może dokonać innego podziału nagród. Decyzje
Jury są ostateczne.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace będą zaprezentowane 2.06.2017 roku podczas otwarcia
wystawy księgozbiorów wywiezionych z Żar w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Żarach.
6. Przesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora, który przejmuje prawa
autorskie do nadesłanych prac.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikowania prac w Internecie
oraz ich utrwalanie w innych formach.
8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu. Ostateczna
interpretacja należy do organizatora. Nie przewidziano procedury odwoławczej.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn.
Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Dwukropek” w Żarach
ul. Wrocławska 11 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
Tel.68 374 37 36 wew. 31 lub 44

Projekt „Żary wczoraj i dziś” został dofinansowany ze środków
Gminy Żary o statusie miejskim

