
REGULAMIN KONKURSU 
„Pocztówka Gminy Radziechowy-Wieprz” 

 
§1. Cele Konkursu 

 
Celami konkursu są:  

1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem. 
2. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej. 
3. Integracja międzypokoleniowa. 
4. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z uroczystościami i imprezami 

odbywającymi się na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz. 
5. Kreatywne działania łączące wiedzę historyczną z wyobraźnią. 
6. Poznanie historii Sołectw Gminy Radziechowy-Wieprz. 
7. Promowanie Gminy Radziechowy-Wieprz. 
8. Wzmacnianie przynależności do folkloru regionu. 
9. Krzewienie tradycji kultywujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz. 

 
§2. Organizator Konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pocztówka Gminy Radziechowy-Wieprz” jest 

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz. 
2. Adres organizatora: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy 
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu to: Agnieszka 

Zemczak-Karkoszka, konkurs@cowkulturze.pl; tel.: 609 375 711. 
 

§3. Założenia organizacyjne 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. 
2. Nagrody zostaną wręczone dla I, II i III miejsca oraz dla ustalonych przez jury 

ewentualnych wyróżnień. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedna pracę.  
6. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane autorom.  
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (ołówek, farby plakatowe, akwarele, 

tempera, pastele, fotografia, collage, grafika komputerowa). Do konkursu dopuszcza 
się wyłącznie formy plastyczne płaskie do wymiaru A3.  

8. Prace mogą być wykonane na płótnie, papierze lub kartonie. 
9. Prace cyfrowe wykonane w programie graficznym powinny być dostarczone w formie 

wydrukowanej na papierze lub papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej 
(jpg, tiff). 

10. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest 
zaprojektowaniem pocztówki z Gminy Radziechowy-Wieprz. 

11. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie 
prawni uczniów, nauczyciele lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia.  

12. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem „Pocztówka z Gminy 
Radziechowy-Wieprz” należy umieścić: 



a) Pracę opisaną według następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon 
kontaktowy, tytuł i krótki opis pracy, nazwa instytucji/adres, imię i nazwisko 
rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i 
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych). Prace nadsyłane 
drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze pracy w treści 
maila lub w pliku tekstowym txt. 

b) Klauzurę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z data i własnoręcznym 
podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. 

c) Oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór, którego stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym 
podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. 

d) W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do 
czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust 11 lit. b i c, 
w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. 
Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w 
konkursie. Prace nadesłane drogą elektroniczną powinny zawierać to samo 
oświadczenie zawarte w pliku tekstowym (format pdf zeskanowany z datą i 
własnoręcznym podpisem). 

13. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.  

14. Prace nie spełniające zasad udziału opisanych w niniejszym regulaminie nie 
wezmą udziału w konkursie. 

15. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz: cowkulturze.pl 

16. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  
 

§4. Ocena prac konkursowych 
 

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 r. osobiście 
w siedzibie organizatora w godzinach od 9:00 do 14:00, na wskazany w regulaminie 
adres e-mailowy (dotyczy tylko prac wykonanych za pomocą dostępnych programów 
graficznych), lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Gminne 
Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 
Radziechowy (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: „Pocztówka Gminy 
Radziechowy-Wieprz”. 

2. W przypadku przesłania przez uczestników większej liczby prac niż zostało to 
określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy 
konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.  

3. Prace dostarczone po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane 
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 
organizatora. Kryteria oceny zostają ustalone w następujący sposób: 

• Zgodność pracy z tematem 
• Jakość wykonania 
• Oryginalność i pomysłowość 
• Walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania 
• Stopień trudności wykonania 



5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie 
pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora 
konkursu. 

6. Decyzję komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  
 

§5. Ogłoszenie wyników konkursu 
 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów dnia Świętego 
Mikołaja – o czym będziemy informować na plakatach. 

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie 
internetowej organizatora oraz na stronie Gminy Radziechowy-Wieprz po wręczeniu 
nagród.  

3. Wszystkie nadesłane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej podczas 
świętowania dnia Św. Mikołaja oraz w budynku Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz 
po ogłoszeniu wyników konkursu. 

 
§6. Nagrody główne 

 
1. Organizator konkursu przyzna jedną nagrodę główną za pierwsze miejsce, jedną 

nagrodę za miejsce drugie i jedną nagrodę za miejsce trzecie oraz nagrody dla osób 
wyróżnionych.  

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku 
wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników o wręczenia nagród.  
4. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność podczas ogłoszenia wyników konkursu.  

 
§7. Postanowienie ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia konkursu. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczesnik 

konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają 
organizatora. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w 
regulaminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób przez 
autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 
rozstrzygnięte polubownie.  

 
 

 
 
 


