
Regulamin konkursu 

I. Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, którego hasło brzmi:

Bez Granic – 10 lat współpracy partnerskiej Pińczów, Tata, Svodin, Bystrice

Plakat powinien odnosić się do intencji  i odzwierciedlać osobiste odczucia autora
wobec treści tego hasła.

II. Organizatorzy konkursu:

 Urząd Miasta i Gminy Pińczów
 Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

III. Termin i miejsce nadsyłania prac
1. Prace w wersji papierowej należy dostarczyć do dnia 10 czerwca 2015
roku (rozstrzygnięcie konkursu: 20 czerwca) na adres Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów 
2. Do wersji papierowej należy dołączyć wersje elektroniczną (podglądową) pracy w formacie JPEG.
3. Do pracy proszę o dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

IV. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest międzynarodowy i mogą w nim uczestniczyć dzieci i młodzież z czterech miast 
partnerskich: Pińczowa, Taty, Svodina i Bystrzycy.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3.Każdy autor może nadesłać maksymalnie 1 plakat.

V. Wymagania techniczne i formalne

Prace należy wykonać dowolną techniką w formacie A-3 i opisać na odwrocie:
Imię i Nazwisko, Wiek, Kraj, Miasto . 

1. Prawa autorskie
- Autorzy zakwalifikowanych projektów przenoszą na Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury –
na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych – w całości autorskie prawa
majątkowe do wykonanych prac na polach eksploatacji wskazanych art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 ze
zm.) z prawem dalszego przeniesienia ich przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
na osoby trzecie.
- Organizator ma prawo dokonywania zmian w utworze, koniecznych zewzględu na pole 
eksploatacji, na którym utwór będzie wykorzystany; decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie 
rozpowszechniać utwór.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody
na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z
niniejszym konkursem.



4. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na
warunki niniejszego regulaminu.
5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 
zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
6. Utwory nie mogą propagować treści sprzecznych z obowiązującymi normami
prawnymi i porządkiem prawnym. Tego typu plakaty nie będą eksponowane.

VII. Organizatorzy powołują:
Jury, w składzie :
Andrzej Kozera- plastyk
Anna Wojnowska – Orzeł - plastyk
Paweł Kisielewski - plastyk
Iwona Senderowska – dyrektor PSCK
Ewa Bawor – przedstawiciel Urzędu Miasta
1. Jury, oceni prace konkursie i wyłoni laureatów.
2. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych : 

I kategoria: 6-9 lat
II kategoria: 10-12 lat
III Kategoria:  13-15 lat
IV Kategoria: 16-19 lat

VIII. Nagrody:
1.Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy w każdej kategorii 
wiekowej.
2.Prace konkursowe zaprezentowane zostaną podczas wspólnej konferencji miast partnerskich 
Grupy V4 w Pińczowie.  
 
IX. Postanowienia końcowe
1. Pełną informację dotyczącą konkursu można uzyskać na stronie internetowej
Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury www.psck.pl 
2. Wszelkie sporne kwestie powinny być rozstrzygane drogą pertraktacji, zaś w
przypadku niemożności porozumienia – zgodnie z ustawodawstwem Polski.

Serdecznie zachęcamy do udziału. 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS NA PLAKAT

„Bez Granic – 10 lat współpracy partnerskiej Pińczów, Tata, Svodin, Bystrice”

1. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:

……………………………………………………...............………..

WIEK:…………………………………………………………………….

ADRES: ………………………………………………………………...

PAŃSTWO: ……………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………

2. OŚWIADCZENIA

„Oświadczam, że zgłoszony na konkurs utwór jest moim/naszym osobistym dziełem, a prawa

autorskie do tego utworu nie są ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich”.

………………………………………………………………….

(data, podpis Autora)

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, 

W związku z udziałem w konkursie na plakat, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach 

i informacjach o przedmiotowym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych we wniosku, 

w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

………………………………………………………………….

(data, podpis Autora)
UWAGA:
Formularz należy wypełnić i załączyć do pracy w sposób opisany w regulaminie
konkursu dostępnym na stronie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury www.psck.pl 

http://www.psck.pl/

