REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ABY POLSKA POLSKĄ BYŁA – W WIKTORZE KULERSKIM SIŁA!”
§1
Organizatorem konkursu plastycznego, pt. „Aby Polska Polską była – w Wiktorze Kulerskim siła!”, zwanego dalej
konkursem, jest Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Konkurs jest organizowany
w 150. rocznicę urodzin Wiktora Kulerskiego.
§2
Celem konkursu jest popularyzacja postaci Wiktora Kulerskiego wśród dzieci i młodzieży, a także pobudzanie ich
wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.
§3
Interpretacja tematu jest dowolna, podobnie jak techniki wykonania. Wszystkie prace powinny być wykonane
w formacie A3.
§4
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.biblioteka.grudziadz.pl. Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Dziale dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu lub pod numerem telefonu 56 46 202 01.
§5
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
§6
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną
w formacie A3.
2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, adres do korespondencji
oraz dane placówki zgłaszającej pracę (szkoły, świetlice, inne organizacje) oraz imię i nazwisko nauczyciela
lub opiekuna autora pracy.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcyi przyznania nagrody.
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 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
4. 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 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. 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)
oraz zgody opiekunów na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem autora (Załącznik nr 2).

§7
Termin i warunki nadsyłania prac
1. Prace należy dostarczyć do Działu dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego
w Grudziądzu w terminie od 4 maja do 1 czerwca 2015 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.
3. Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe nie z jego winy.
5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
§8
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej
Komisją. Komisję powołuje Organizator.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Komisja dokona wyboru trzech prac w każdej kategorii wiekowej (klasy 1 – 3, 4 – 6 szkół podstawowych oraz
klasy 1 – 3 szkół gimnazjalnych) i przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
5. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 czerwca 2015 roku.
8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu
na stronie internetowej Organizatora.
9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia
pisemnie.

§9
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu plastycznego „Aby Polska Polską była – w Wiktorze Kulerskim siła!”
………………………………………………..………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
…………………………………………………………….
(imię i nazwisko prawnego opiekuna Autora pracy konkursowej )
…………………………………………………………….
(szkoła i nazwisko nauczyciela opiekuna pracy)
…………………………………………………………….
(tytuł pracy konkursowej)
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
w Grudziądzu
ul. Legionów 28
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
oraz przetwarzaniu danych osobowych
Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej:
………………………………………..……………………………………………………………………………………
zwanej
dalej „utworem” zgłoszonej do konkursu plastycznego „Aby Polska Polską była – w Wiktorze Kulerskim siła!”, oświadczam,
iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu – Bibliotekę Miejską z siedzibą
w Grudziądzu, ul. Legionów 28 – autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo dopracowania
utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa
majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzenia utworem
powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu
w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa prawa autorskie prawa
majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
1. Utrwalanie i zwielokrotnienie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2. Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
3. Publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie
utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;
4. Publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej;
5. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzu utworu.
Jako opiekun prawny autora zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie
wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań utworu. Jako opiekun prawny autora przenoszę na organizatora konkursu własność jednego
egzemplarza, na którym utrwalono utwór.
Jako opiekun prawny autora gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw
osób trzecich.
Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 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.)
……………………………………………………….
(data i podpis prawnego opiekuna utworu)

Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu plastycznego „Aby Polska Polską była – w Wiktorze Kulerskim siła!”

………………………………………

Grudziądz, dn. …………………

(imię i nazwisko)

………………………………………
(adres kontaktowy)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Udzielam Bibliotece Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, Fundacji Banku Zachodniego
oraz Bankowi Zachodniemu WBK S.A. nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji.

……………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

