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REGULAMIN KONKURSU                                                                           

NA NAJLEPSZY PROJEKT GRAFIKI NA PLAKAT PROMUJĄCY                                                                   

„MISTRZOSTWA ŚWIATA MODELI PŁYWAJĄCYCH FSR                              

KONOPISKA 2022” 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1 Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach (dalej GCKiR) 

1.2 Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców (dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych)                     

z terenu Gminy Konopiska. 

1.3 Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

Regulamin dostępny jest w siedzibie GCKiR oraz na stronie internetowej Organizatora                

www.konopiska.pl (w zakładce Sport i turystyka) oraz www.facebook.com/kulturawkonopiskach 

1.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

  

2. Cel i zadanie konkursowe    

2.1    Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu grafiki na plakat promujący Mistrzostwa 

Świata Modeli Pływających FSR Konopiska 2022, z którym będzie utożsamiany i identyfikowany. 

Projekt grafiki na plakat będzie używany przez organizatorów mistrzostw do celów promocyjnych                       

i popularyzatorskich, w publikacjach promujących, folderach, stronach internetowych itp. 

2.2. Konkurs polega na zaprojektowaniu w programie graficznym plakatu promującego 

Mistrzostwa Świata Modeli Pływających FSR Konopiska 2022. 

Projekt grafiki powinien oddawać specyfikę zawodów modeli pływających. Plakat powinien zawierać 

takie informacje jak: 

➢ nazwa:        Mistrzostwa Świata Modeli Pływających FSR Konopiska 2022  

➢ miejsce:      Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Pająk” w Konopiskach 

➢ termin:       31 lipca 2022 - 13 sierpnia 2022 

➢ logo/herb:      IMBRA,  Gminy Konopiska,   GCKiR,  „Konopiska poznaj z bliska”,  World 

Championships Poland FSR EHO Konopiska 2022                                                 

(logo/herb znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu) 

Więcej informacji o mistrzostwach można znaleźć na stronach www.imbra-racing.com                                

oraz fsrpolska.pl 

 

http://www.konopiska.pl/
http://www.imbra-racing.com/
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3. Zasady organizacyjne 

3.1 Uczestnik Konkursu przygotowuje pracę w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu 

ogólnodostępnych programów komputerowych. Dopuszczalne formaty: pptx, .doc, .pdf, .jpg, .avi, mp3, 

mp4, wav. 

3.2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 (dwa) projekty grafiki na plakat. 

3.3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nie nagradzane. 

3.4. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie, lub zespołowo. W sytuacji zgłoszenia 

zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całość i nie podlega zwielokrotnieniu oraz 

wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

3.5. Pracę konkursową należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021r. w formie elektronicznej na adres 

gckir@konopiska.pl lub dostarczyć osobiście na elektronicznym nośniku informacji np. płyta CD, 

pedrive,  do siedziby GCKiR ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska.  

3.6. Każda praca zgłoszona do Konkursu musi zawierać wypełnioną „Kartę zgłoszenia”, stanowiącą 

Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres 

gckir@konopiska.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby GCKiR ul. Sportowa 60,   42-274 Konopiska. 

3.7. Prace nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę w ocenie 

prac. 

4. Nagrody 

4.1. Uczestnik konkursu, którego projekt zostanie wybrany do promocji mistrzostw świata otrzyma 

nagrodę finansową w wysokości 350,00 złotych  (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych, zero groszy).   

4.2. Autorowi zwycięskiego projektu grafiki na plakat nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia                        

z tytułu wykorzystania przez Organizatora nagrodzonego projektu.  

4.3  Szczegóły dotyczące formy i miejsca wręczenia nagrody, zostaną przekazane przez Organizatora     

w odrębnym komunikacie. 

4.4 Prace konkursowe laureatów i innych wybranych uczestników konkursu będą zaprezentowane                     

na stronie internetowej Organizatora www.konopiska.pl (w zakładce Sport i turystyka) oraz 

www.facebook.com/kulturawkonopiskach. 

 

 

 

 

mailto:gckir@konopiska.pl
mailto:gckir@konopiska.pl
http://www.konopiska.pl/
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5. Zasady oceny pracy 

5.1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele 

GCKiR oraz Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce. 

5.2. W Konkursie nie mogą brać udziału prace złożone przez członków Komisji konkursowej oraz 

członków ich najbliższej rodziny. 

5.3. Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

• zgodność tematu projektu z tematyką konkursową, 

• wartości projektowe: oddanie specyfiki, elementów charakterystycznych, oryginalność, 

zwięzłość,  

• wartości marketingowe: łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, identyfikacja ze specyfiką 

zawodów modeli pływających.  

6. Wyniki konkursu 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia  21 maja 2021 roku na stronie www.konopiska.pl oraz na 

stronie facebook GCKiR,  a osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pisemnie i/lub telefonicznie 

przez Organizatora o wynikach konkursu, wygranej oraz sposobie odbioru nagrody. 

7. Prawa autorskie i inne 

 

7.1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich 

autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na 

wszystkich polach eksploatacji, tj.: 
7.1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu –wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu 

oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; 

7.1.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

7.2 Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również 

uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do 

prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 

zgody osób uprawnionych. 

 

7.3 Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora 

Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz 

udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs 

autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się 

na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska 

autora pracy.  

 

7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach 

promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. 

Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń 

mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub 

http://www.konopiska.pl/
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elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane 

jakiekolwiek wynagrodzenie. 

 

7.5 Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na 

Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,  a w przypadku 

utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.  

 

8. Postanowienia końcowe 

 
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów 

technicznych czy organizacyjnych. 

 

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów 

Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

 

8.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847z późn. zm.). 

 

 

Dyrektor GCKiR 

 

Konopiska, 18. 03. 2021 r. 


