Regulamin konkursu na projekt pocztówki
"Widokówka z Lubartowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości"
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Lubartowski Ośrodek Kultury/zwany dalej Organizatorem/.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które wykonają pracę na zadany temat konkursu.
Zwycięskie projekty znajdą się na wydruku na okolicznościowych pocztówkach.
3. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
4. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość projektów.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
6. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem umieszczone są na stronie
www.loklubartow.pl

II. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekt pocztą elektroniczną (na adres e-mail:
L.O.K@interia.pl), złożyć oryginał (w sekretariacie Organizatora, ul. Rynek II/1, 21-100 Lubartów) bądź
przesłać oryginał na adres Organizatora (ul. Rynek II/1, 21-100 Lubartów), podając swoje imię i nazwisko,
adres zamieszkania, wiek, adres e-mail, numer kontaktowy.
Prace nieopisane nie będą brały udziału w konkursie.
Termin przyjmowania prac mija dnia 17.10.2018 r.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki w dowolnej technice plastycznej.
Praca musi nawiązywać do tematyki odzyskania niepodległości przez Polskę. Mile widziane będzie
odniesienie do Miasta Lubartów.
3. Zgłoszone do konkursu prace powinny spełniać następujące warunki:
a) Prace oryginalne w formacie maksymalnie A4 (210x297 mm), w formie niezgiętej. Pliki na
potrzeby wydruku będą skanowane.
b) Pliki cyfrowe o wymiarach maksymalnie A4 (210x297 mm) powinny być zapisane
w formacie JPG, ich wielkość nie może przekraczać 5 MB. Autor zwycięskiej pracy
zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora projektu w rozdzielczości pozwalającej na
wydruk dobrej jakości minimum (300 dpi).
4. Zgłoszenie projektu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz posiadanie do niego praw
autorskich. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.
5. Przesłanie/dostarczenie pracy konkursowej oznacza również udzielenie, Organizatorowi przez
uczestnika konkursu, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publikację projektu przez
Organizatora na potrzeby realizacji i promocji konkursu. W tym, m.in. na stronie Organizatora,
w "Lubartowiaku", na profilach społecznościowych Organizatora oraz innych mediach.

6. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób
trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych
wymogów (niska jakość techniczna, niespełnienie kryterium tematycznego) oraz projektów, które w inny
sposób naruszają niniejszy regulamin.
8. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również
z niego wyłączonych.

III. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny dostarczonych prac dokona, powołana przez Organizatora, komisja konkursowa do dnia
19.10.2018 r.
2. Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:
- zgodność z tematem,
- samodzielność wykonania pracy,
- pomysłowość i oryginalność,
- estetykę.
3. Komisja konkursowa wśród zgłoszonych prac wybierze 10 projektów.
4. Nagrodą jest wydruk zwycięskich prac w nakładzie 100 sztuk/1 projekt, pamiątkowy dyplom oraz
nagroda rzeczowa.
Nagrodzone prace zostaną wydrukowane na okolicznościowych pocztówkach, które zostaną zaadresowane
do pozostałych miast w Polsce, w ramach obchodów Święta Niepodległości.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22.10.2018 r. na stronie internetowej Organizatora.
7. Osoba, której projekt znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie
o wygranej drogą telefoniczną bądź na podany adres e-mail.
8. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
3. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

