Konkurs poetycko-plastyczny „SERCE MATKI”
Zgłaszanie prac na konkurs do dnia 31 maja 2013 roku
Regulamin
§1
Konkurs poetycko-plastyczny „Serce matki” zwany dalej Konkursem, nie ma ograniczeo
wiekowych i jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie sołectwa Zagórze.
Organizatorzy Konkursu
§2
Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza, ul. Piłsudskiego 149, 32-555
Zagórze oraz Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Zagórzu.
Cel Konkursu
§3
Celem Konkursu jest:
1) promocja uroków macierzyostwa ,
2) ukazanie poprzez wiersz lub pracę plastyczną miłości dzieci do swoich mam,
3) ukazanie sytuacji, w której mama wydaje się byd najwspanialszą osobą na świecie,
4) przedstawienie kobiety – matki.
Zasady Konkursu
§4
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Koszty związane z dostarczeniem prac ponosi
Uczestnik Konkursu, zwany dalej Uczestnikiem.
§5
Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszad obowiązujących przepisów prawa polskiego i
międzynarodowego.
§6
Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszad ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w
tym dóbr osobistych osób trzecich – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych
za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagośd, pornografię, erotykę, obscenicznych,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc
albo
materiały
o
tematyce
rasistowskiej,
naruszające
prawo
do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody osób
uprawnionych (w tym prawami autorskimi).
§7
Z otrzymanych prac, nadesłanych przez uczestników konkursu zostanie przygotowana wystawa
w pomieszczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Zagórzu. Wszystkie prace zostaną
opublikowane na stronach internetowych: www.spz-zagorze.pl, www.babice.pl, www.przelom.pl.
Uczestnicy Konkursu
§8
Uczestnikiem Konkursu, może byd osoba w każdym wieku, zamieszkała na terenie sołectwa Zagórze.
§9

W związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw
osobistych przez Uczestników, Uczestnik jako osoba odpowiedzialna zobligowany będzie
do naprawienia wszelkich szkód, a także do ponoszenia wszelkich powstałych kosztów, w tym
także kosztów związanych z roszczeniami odszkodowawczymi, od których zwolniony jest Organizator.
§ 10
W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do dostarczonego przez niego prac;
2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych
i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
§ 11
Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
zgłoszą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
Warunki Konkursu
§ 12
Uczestnik może zgłosid do Konkursu max 2 prace. Prace muszą byd dostarczone do organizatora w
formie papierowej.
§ 13
Zgłoszone do Konkursu prace powinny spełniad następujące warunki:
1) Prace muszą byd dostarczone do organizatora w formie papierowej.
2) wszystkie prace powinny byd opisane według następującego wzoru:
- imię i nazwisko autora;
-Tel. kontaktowy;
- adres korespondencyjny autora .prac
3) Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu nie mogą byd wcześniej nagradzane w żadnym innym
konkursie poetyckim czy plastycznym,
4) organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymienionych wyżej
wymagao,
Zgłoszenie
§ 14
Zgłoszenie w formie papierowej do Konkursu musi zawierad:
podpisane własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu
„SERCE MATKI” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza oraz Gminna
Bibliotekę Publiczną Filia w Zagórzu
H
Data i czytelny podpis

Prace konkursowe należy składad w Bibliotece Publicznej w Zagórzu w godzinach otwarcia.

Terminy
§ 15
Ostateczny termin nadsyłania prac: do 31.05.2013 r.
§ 16
Wyróżnione osoby zostaną poinformowane o terminie wręczania nagród.
Postanowienia koocowe
§ 17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych prac, które nastąpiły
z przyczyn od niego niezależnych.
§ 18
Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
§ 19
Prace dostarczone bez Oświadczenia oraz nieopisane nie będą brane pod uwagę.
§ 20
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich
Uczestników Konkursu.
§ 21
Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac.
§ 22
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakooczenia.
§ 23
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 24
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji konkursu w razie wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników za
pośrednictwem strony internetowej www.gokisbabice.npx.pl

