Regulamin konkursu pt. Dyplom dla Krótkofalowca
I.

Postanowienia ogólne
-

organizatorem konkursu jest Polski Związek Krótkofalowców

-

konkurs

organizowany

jest

w

ramach

projektu

„BRAVO

Bydgoszcz”

współfinansowanego przez Miasto Bydgoszcz
II.

Cele konkursu
-

przybliżenie wydarzenia powrotu Bydgoszczy do granic Polski,

-

rozbudzenie zainteresowania historią miasta oraz krótkofalarstwem,

-

kształtowanie postaw społecznych opartych na poszanowaniu historii własnego miasta

III.

Zasady uczestnictwa
-

konkurs skierowany jest do uczniów Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im.
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

-

każda praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem jej autora

-

warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego
oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1)

-

zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich
praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie. Warunkiem udziału w konkursie jest
załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o
przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu, według załączonego wzoru
(Załącznik nr 1).

IV.

Prace konkursowe
-

przedmiotem konkursu jest projekt dyplomu pamiątkowego dla osób biorących udział w
akcji krótkofalarskiej „BRAVO Bydgoszcz”

1

każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

-

poszczególne elementy dyplomu dotyczyć muszą wydarzenia powrotu Bydgoszczy do
granic Polski oraz krótkofalarstwa

-

od uczestników oczekujemy tylko projektów graficznych z wyłączeniem treści, którą w
późniejszym czasie na wybranym dyplomie umieszczą organizatorzy

-

uczestnik musi przygotować dyplom w takiej formie, aby było możliwe późniejsze
dodanie treści dyplomu

-

technika wykonania pracy jest dowolna, format A4 (297mm x 210mm), konkurs nie
obejmuje prac przestrzennych

-

prace niespełniające wyżej wymienionych kryteriów nie będą rozpatrywane przez
organizatorów konkursu

V.

Termin i miejsce nadsyłania prac
-

prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2019 r. na adres e-mail: sq2jk@wp.pl lub pocztą
na adres:
„Konkurs plastyczny”
OT 04 PZK
skr. poczt. 37
85-950 Bydgoszcz 1

-

w przypadku prac nadsyłanych pocztą pod uwagę brana będzie data umieszczona na
stemplu pocztowym

VI.

organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
Kryteria oceny

-

przy ocenie pracy pod uwagę brane będą: trafność doboru poszczególnych elementów,
samodzielność, estetyka pracy oraz pomysłowość

VII.
VIII.

2

Nagrody
zwycięzca otrzyma bon podarunkowy o wartości 200 PLN sieci Empik.
Postanowienia końcowe

-

informacje dotyczące wyników konkursu umieszczone będą na stronie: http://ot04.pl

-

prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane

