REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
ILUSTRACJE DO HYMNU KOSZALINA

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady konkursu i uczestnictwa w konkursie pn. „Ilustracje do hymnu
Koszalina”, zwanego dalej Konkursem.
Organizatorem Konkursu jest Pierwsze Koszalińskie Forum Gospodarcze / Koszalińska Izba
Przemysłowo-Handlowa. Plac Wolności 2-3. 75-622 Koszalin. tel./ fax 94 3423103
Współorganizatorami są:
Koszalińska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Koszalinie, reprezentowana przez pana Andrzeja
Ziemińskiego.
Politechnika Koszalińska reprezentowana przez Małgorzatę Jasińską (Wydział Technologii
i Edukacji PK) oraz Magdalenę Piłaszewicz (Instytut Wzornictwa PK)
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.kiph.com.pl
Pytania dotyczące konkursu można kierować

hymnkoszalin2015@gmail.com

Terminy
Prace konkursowe można zgłaszać od 24 lipca 2015 do 10 września 2015 roku do godziny
23.59 (decyduje data i godzina stempla pocztowego lub godzina dostarczenia do biura KIPH
w godzinach pracy biura w ostatnim dniu konkursu).
Zgłoszenia nadesłane po terminie lub niepełne nie będą podlegać ocenie Kapituły konkursowej,
ale mogą wziąć udział w wystawie pokonkursowej.
Wyniki obrad Kapituły w formie listy nagrodzonych i wyróżnionych prac zakwalifikowanych do
wystawy pokonkursowej zostaną ogłoszone do dnia 21 września 2015 na stronie KIPH.
Nadsyłane prace nie będą odsyłane.

Założenia konkursu
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie określonej w warunkach uczestnictwa pracy
plastycznej ilustrującej dowolną zwrotkę lub refren hymnu Koszalina „Pieśń o Ziemi Koszalińskiej"
autorstwa Władysława Turowskiego. Tekst i informacje o hymnie znajdują się na stronie UM
Koszalin - http://www.koszalin.pl/pl/page/historia-hymnu

Cele konkursu





upowszechnianie wiedzy o koszalińskim hymnie i jego historii
stworzenie oryginalnego dzieła, które może być elementem promocji wydarzeń kulturalnych
i historycznych miasta Koszalina.
promocja technik plastycznych wśród uczestników konkursu oraz mieszkańców miasta
i okolic.
promowanie talentów - twórców w każdym wieku.

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
ILUSTRACJE DO HYMNU KOSZALINA

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych historią Koszalina, powiatu
koszalińskiego, miłośników muzyki i sztuk plastycznych. Konkurs jest otwarty dla wszystkich,
zarówno profesjonalistów jak i amatorów, mieszkańców Koszalina i obywateli Polski.
Pracą konkursową jest ilustracja w formacje 20cmx20cm wykonana dowolną techniką plastyczną
umożliwiającą reprodukcję (dopuszcza się formy o charakterze płaskorzeźby).
Dodatkowym wymogiem stawianym pracy konkursowej jest oświadczenie autora o oryginalności
pracy oraz o nienaruszaniu dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik jest odpowiedzialny
niezależnie od winy, za wszelkie ewentualne wady prawne zgłaszanej pracy konkursowej.
Nadesłanie lub dostarczenie prac konkursowych przez uczestników konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu. Prace wyróżnione w Konkursie zostaną zaprezentowane
podczas specjalnej, dedykowanej wystawy pokonkursowej.
Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie rodzin Kapituły konkursowej, oceniającej projekty.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem przez uczestnika konkursu zgody na
reprodukcję i publikację pracy konkursowej dla potrzeb wystawy i promocji konkursu bez uiszczania
honorarium autorskiego.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trwale zabezpieczonej pracy konkursowej pocztą /
za pośrednictwem poczty kurierskiej lub dostarczenie osobiste na adres Organizatora.
Opis pracy na karcie zgłoszenia musi zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu
kontaktowego i email, oświadczenie o posiadaniu pełni autorskich praw majątkowych i osobistych
do zgłaszanej pracy konkursowej oraz o powstrzymaniu się od wykonywania autorskich praw
osobistych w przypadku zostania laureatem konkursu z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na dołączonej trwale kartce, umieszczonej na
odwrocie pracy konkursowej.
.
Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów. Każdy projekt powinien być opatrzony
osobną kartą zgłoszenia.
Po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych Organizator dokona zarchiwizowania,
zakodowania prac i przedstawi je Kapitule konkursowej. Do ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
Organizator utajni identyfikację uczestników.

Nagrody
Przyznane zostaną nagrody rzeczowe. W przypadku gdy laureatem jest grupa osób nagroda
jest traktowana jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu. Decyzje Kapituły są ostateczne
i niepodważalne. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji zwycięskich projektów oraz prawo
do zakończenia konkursu bez wyłaniania zwycięzcy i przyznawania nagrody w przypadku
niedostatecznej jakości prac konkursowych. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
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Postanowienia końcowe
Wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów i będą w przyszłości
wykorzystywane jako materiały promocyjne. Organizatorzy, na podstawie art. 921 par. 3 kodeksu
cywilnego, nabywają pełne prawa autorskie majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych
w całości lub we fragmentach, co w szczególności odnosi się do utrwalania i zwielokrotniania
utworów, zapisywania i wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy prac w tym technik druku,
reprograficzną, wystawienie, odtworzenie, zapisu cyfrowego , wyświetlanie, publiczne udostępnianie
w sieci internet, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, wykorzystanie w drukach, w tym
informacyjnych i promocyjnych. Organizatorzy nie są zobowiązani do rozpowszechniania
nagrodzonych prac konkursowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem,
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych dla należytego
przeprowadzenia Konkursu ustaw.
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KARTA ZGŁOSZENIA
*do każdej pracy osobna karta zgłoszenia

imię i nazwisko autora:

________________________________________________________________

wiek:_________________________________________________________________________________
adres: _________________________________________________________________________________
ulica/numer domu / kod pocztowy / miasto
numer telefonu kontaktowego:_____________________________________________________________
email:_________________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, posiadam pełnię autorskich praw majątkowych
i osobistych do zgłaszanej pracy konkursowej oraz o powstrzymam się od wykonywania autorskich praw
osobistych w przypadku zostania laureatem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

______________________________________________________________________________________
miejscowość / data
Czytelny podpis autora pracy

____________________________________________________________________________________
w przypadku uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej - podpis opiekuna prawnego/rodzica

