Konkurs na Projekt Pocztówki: „Pozdrowienia z Nadarzyna”
1. Organizator
Organizatorem Konkursu „Pozdrowienia z Nadarzyna” zwanego dalej Konkursem jest Urząd
Gminy Nadarzyn, Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn.
Patronat honorowy sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn – Janusz Grzyb
2.Cel
Celem konkursu jest:
- upamiętnienie 560 rocznicy nadania praw miejskich Nadarzynowi
- zainteresowanie mieszkańców i sympatyków Gminy historią i współczesnością Nadarzyna;
- promocja Gminy Nadarzyn;
- odkrywanie i promocja ciekawych pod względem architektonicznym, turystycznym i
krajobrazowym miejsc w Nadarzynie;
- integracja społeczności lokalnej;
- aktywizacja twórcza mieszkańców Gminy;
- budowanie więzi z miejscem zamieszkania;
- tworzenie małej ojczyzny.
3.Warunki i zasady uczestnictwa
a) Tematem konkursu na projekt pocztówki jest Nadarzyn;
b) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców i sympatyków Nadarzyna i ma charakter otwarty.
Nie wprowadzamy ograniczeń wiekowych.
c) Autorem projektu pocztówki może być jedna lub więcej osób.
d) Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić maksymalnie 3 projekty.
e) Twórcy projektu mogą używać różnego rodzaju technik graficznych, malarskich, rysunkowych,
fotograficznych, komputerowych, łączenie technik itp. Projekt może zawierać stworzone przez
Autora hasło nawiązujące do tematu Konkursu.
f) Projekty muszą być oryginalną pracą Uczestnika Konkursu. Możliwe jest jednak wykorzystanie
zdjęć archiwalnych o ile Autor posiada do tego prawo.
g) Projekty powinny być przekazane:
- w formie wydruku na adres: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830
Nadarzyn, a także w postaci elektronicznej na adres e-mail: konkurs@nok.pl
W pierwszym etapie prosimy o przesłanie wglądówek w formacie jpg (sRgb), dłuższy bok nie
większy niż 1000 px. Zwycięski projekt trzeba będzie przygotować w formie nadającej się do
druku.
- Możliwe jest również dostarczenie oryginałów malarskich, rysunkowych, graficznych itp.
projektów pocztówek wyłącznie w formie papierowej. Prace te powinny być przygotowane w
formacie A4.
h) Mail i wydruk (opcjonalnie oryginał pracy plastycznej w formie papierowej) należy podpisać
imieniem i nazwiskiem dodając numer telefonu kontaktowego oraz (w przypadku wydruku/pracy
na papierze) adres e-mail.
i) Wszyscy Uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik
do niniejszego Regulaminu („Formularz Zgłoszeniowy”). W przypadku Uczestników
niepełnoletnich Formularz Zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna
(opiekunów) Uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów prawnych), co stanowić będzie zgodę na
udział w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie.
j) Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorom lub
Komisji Konkursowej.
4. Termin i warunki dostarczania prac

a) Termin przyjmowania prac mija 16 sierpnia 2013 roku (decyduje data dostarczenia prac).
b) Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
c) Wydruki projektów pocztówek (opcjonalnie oryginalne prace na papierze) oraz podpisany
„Formularz Zgłoszeniowy” należy dostarczyć na adres: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl.
Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; projekty w formie jpg. należy nadesłać na adres e-mial:
konkurs@nok.pl
d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn
od niego niezależnych.
e) Nadesłanych na Konkurs prac Organizatorzy nie mają obowiązku zwracać.
f) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów
swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późń. zm.). Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz działań promocyjnych
związanych z Konkursem. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie ww. danych.
5. Prawa autorskie
a) Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw
osobistych lub majątkowych osób trzecich.
b) Prawa autorskie do pracy złożonej w konkursie nie mogą być niczym ograniczone.
c) Autorskie prawa majątkowe do pracy nagrodzonej lub prac wyróżnionych przechodzą na
Organizatorów na zasadzie licencji niewyłącznej, co oznacza, że Autor pomimo udzielenia licencji
Organizatorom może w dalszym ciągu swobodnie i samodzielnie dysponować projektem, a także
udzielać kolejnych licencji nowym licencjobiorcom.
d) Twórcy wszystkich nadesłanych na konkurs prac oświadczają, że nie będą rościć praw do
wynagrodzenia z tytułu wykorzystania stworzonych przez nich projektów w ramach działań
promocyjnych związanych z Konkursem oraz podczas Finału Konkursu.
6. Zasady przyznawania nagród
a) O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołują Organizatorzy.
b) Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez
Komisję.
c) W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane
lub wpłynęły do Organizatorów po terminie.
d) Złożenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
e) Organizatorzy wyłonią 1 zwycięzcę Konkursu. Nagrodą będzie publikacja i rozpowszechnianie
nagrodzonego projektu.
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania
nagród specjalnych; a także (w uzasadnionych przypadkach) do odstąpienia od przyznania nagród.
g) Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród i wyróżnień
telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
h) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 01.09.2013 roku podczas Gminnych Dożynek.
i) Nazwisko laureata Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy
Nadarzyn: www.nadarzyn.pl, www.nok.pl, www.biblioteka.nadarzyn.pl oraz innych mediach.
j) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres: d.suwalska@nok.pl

