Regulamin Konkursu na pocztówkę z okazji 50-lecia powstania Gminy Borki

Temat:
Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie pocztówki z Gminy Borki. Uczestnik przygotowuje
awers czyli projekt strony przedniej z umieszczonym napisem: „Gmina Borki”.

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Borki i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach
z/s w Woli Osowińskiej pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Borki ppłk rez. dr
Radosława Sałaty.
2. Konkurs jest organizowany z okazji 50-lecia powstania Gminy Borki, które przypada na
rok 2023.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych – bez ograniczeń wiekowych.
4. Konkurs trwa do 24 października 2022 r.

Cele konkursu:
1. Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych i historycznych Gminy
Borki.
2. Upowszechnianie wiedzy o regionie.
3. Rozbudzenie pasji kolekcjonerskiej.
4. Aktywizacja do twórczości i kreatywnych działań.
5. Wzmocnienie lokalnej tożsamości.

Zasady:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie/dostarczenie własnoręcznie wykonanej
pracy oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Prace wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres e-mail:
magdalena.kepinska@gminaborki.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora: Urząd
Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki lub Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Borkach z/s w Woli Osowińskiej ul. Wesoła 29, 21-345 Wola Osowińska. Prace i
formularze zgłoszeniowe dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Jeden Uczestnik/Uczestniczka może złożyć w konkursie kilka prac.
4. Technika wykonania pracy jest dowolna: fotografia, grafika lub rysunek (tak, aby można
było z projektu wykonać pocztówki).

5. Zwycięskie prace zostaną wydrukowane w formie pocztówek.
6. Uczestnik przesyła/dostarcza Organizatorowi jedynie awers pocztówki. Rewers pocztówki
zostanie przygotowany przez Organizatora.
7. Praca powinna zostać wykonana w orientacji poziomej – 10x15. Prace przesyłane w formie
cyfrowej powinny posiadać rozdzielczość minimum 1300x1800 px.
9. Uczestnictwo osób małoletnich wymaga odpowiedniej zgody opiekunów prawnych w
załączonym oświadczeniu znajdującym się w karcie zgłoszenia.
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
11. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie prace wykonane samodzielnie,
do których posiadają pełnię praw autorskich.
12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z naruszenie praw osób trzecich w
zakresie zgłoszenia pracy do Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Komisja powołana przez Organizatora wybierze i nagrodzi cześć prac w dwóch
kategoriach: I, II i III miejsce w kategorii osoba niepełnoletnia oraz I, II i III miejsce w
kategorii osoba pełnoletnia.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
3. Autorzy prac, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Wyniki (imiona i nazwiska) oraz wybrane prace zostaną opublikowane na stronie
internetowej www.gminaborki.pl oraz www.gokisborki.pl dnia 31 października 2022 r.

Postanowienia końcowe:
1. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przed terminem, zmiany warunków lub
przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji.
4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanych prac (w całości lub
fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym technikami
drukarskimi, komputerowymi, cyfrowymi i odmianami tych technik, modyfikacji i obróbki
graficznej i komputerowej, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera,
rozpowszechniania w postaci drukowanej w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym

nakładzie, rozpowszechniania za pomocą sieci internetowej oraz z wykorzystaniem
dowolnych nośników elektronicznych, publikacji na oficjalnej witrynie internetowej i
profilach społecznościowych typu Facebook oraz w innych formach utrwaleń, a także innych
działań promocyjnych. Z chwilą nadesłania prac i podpisanej karty zgłoszenia Uczestnik
udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na polach ekspozycji wskazanych w zdaniu
poprzednim.
7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że praca zgłoszona
do Konkursu są jego autorstwa.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy,
których prace zostaną wykorzystane do działań promocyjnych, wyrażają zgodę na
opublikowanie w opisie imienia i nazwiska Autora pracy.
9. Prace nie są zwracane, przechodzą one na własność Organizatora Konkursu i mogą zostać
wykorzystane na wszelakich polach eksploatacji.
10. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, wynikających w szczególności z prawa autorskiego.
11. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gminaborki.pl.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

