
 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu  

„Przydrożne kapliczki, krzyże i figury – bogactwo grodziskiego krajobrazu” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia Konkursu Przydrożne kapliczki, krzyże i figury 

– bogactwo grodziskiego krajobrazu („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.  

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Europa i My z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 05-827, przy ul. Rusałki 33, 

Biuro: ul. 11 listopada 28, wpisane w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119073.   

3. Konkurs odbywa się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

 

II. Zasady Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego związanego z przydrożnymi kapliczkami z terenu 

Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz prezentacja najciekawszych prac na wystawie kończącej projekt „Przydrożne kapliczki, 

krzyże i figury – bogactwo grodziskiego krajobrazu” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My w ramach konkursu 

grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” współfinansowanego ze środków Banku Zachodniego WBK S.A. 

2. Konkurs skierowany jest do trzech kategorii wiekowych: 

a. dzieci do lat 12,  

b. młodzież (do lat 18),  

c. oraz dorośli 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace do Konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach: 

a. fotografia – (fotografia ukazująca miejsce),  

i. Autor może przesłać jedno zdjęcie bądź serię maksymalnie 5zdjęć dotyczące tego samego obiektu, 

ii. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. 

Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcia podlegające większej obróbce będą 

dyskwalifikowane.  

iii. Wymogi techniczne zdjęć: format pliku JPG bez kompresji lub TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi. 

iv. Zdjęcia przesłane bądź dostarczone na płycie cd wraz z wypełnionym formularzem i oświadczeniem. 

b. film – (obrazujący miejsce i jego historię) 

i. Film maksymalnie 10 minutowy,  

ii. Zapisany w formacie mov lub mp4, w rozdzielczości FULL HD, 

iii. Zła jakość filmu może spowodować jego dyskwalifikację. 

c. tekst - związany z historią danego miejsca: 

i. forma literacka dowolna,  

ii. tekst maksymalnie 15 000 znaków ze spacjami, przesłany w formacie rtf., doc., docx, 

5. Prace na Konkurs należy dostarczyć bądź przesłać wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem: osobiście do biura 

Stowarzyszenia (Stowarzyszenie Europa i My, ul. 11 Listopada 28, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), e-mailowo na adres: 

samoraj@europaimy.org., przesłać poprzez platformę www.wetransfer.com. 

6. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 kwietnia 2016 r. Ważny jest dzień dotarcia materiału do siedziby biura.  

7. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające wymogi niniejszego Regulaminu. 

8. Prace zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 

9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich Organizatorowi przez 

Uczestnika Konkursu w zakresie:  

a. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy – wytwarzanie egzemplarzy pracy bez względu na technikę  

(np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, 

użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, 

reemitowanie, publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie 

korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie pracy lub jej fragmentu do innego celu np. 

adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;  

c. oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo 

przyjęty; 

d. przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie własności nadesłanego 

egzemplarza tej pracy bez względu na formę w jakiej została dostarczona. 
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10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich,  

w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace 

konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w pracy, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych 

wizerunków. przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych 

powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 

skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie 

powstaną z tego tytułu. 

 

III. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Organizator powołuje min. 3 osobowe Jury Konkursu („Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. 

2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

3. W przypadku zgłoszenia się małej liczby prac konkursowych bądź  prac o niskiej wartości artystycznej i merytorycznej Jury 

zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wyboru najlepszych prac lub nie rozstrzygnięcia Konkursu.  

4. Jury ma prawo także wybrać prace wyróżnione – o liczbie tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i/lub drogą elektroniczną. 

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie Organizatora. 

8. Rozdanie nagród Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Przydrożne kapliczki, krzyże i figury – bogactwo grodziskiego 

krajobrazu”, która odbędzie się w Willi Radogoszcz w maju 2016 r. Wybrane prace będą również pokazane na wystawie 

plenerowej na terenie Grodziska Mazowieckiego. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Europa i My oraz na stronie internetowej 

www.europaimy.org. 

3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez 

Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.  

5. Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do dysponowania pracą. 

6. Zmian w regulaminie Konkursu dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej www.europaimy.org. Zmiany 

regulaminu stają się wiążące z chwilą ich ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo  do rezygnacji  

z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu. 

7. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się nieprawdziwe, Organizator 

uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody. 

8. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy. 

9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

10. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora. 
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