Regulamin Konkursu plastycznego „POKAŻ OŁAWSKIE“

Konkurs „POKAŻ OŁAWSKIE“ to rodzaj przewodnika po Przedmieściu Oławskim,
co polecasz zobaczyć, co dla Ciebie jest cenne, sentymentalne, co wywołuje Twoje
emocje, na co chciałbyś zwrócić szczególną uwagę odbiorcy swojej pracy, co chciałbyś
zachować od zapomnienia, jakie masz marzenia związane z tym miejscem…
I.

Postanowienia ogólne
1. Ogłasza się konkurs plastyczny pt. „Pokaż Oławskie”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Celem Konkursu jest odnalezienie śladów dziedzictwa kulturowego
na Przedmieściu Oławskim. Od małych – jak detal architektoniczny, do dużych –
takich jak zespoły architektoniczne, gdzie dziedzictwo przenika się z krajobrazem.
Dziedzictwo to nie tylko spadek po poprzednich pokoleniach – to fundament naszej
przyszłości i tożsamości. Dostrzeżenie śladów dziedzictwa oraz indywidualna ich
interpretacja przez Uczestnika Konkursu przyczyni się do przetrwania, a tym
samym uratowania Przedmieścia Oławskiego od zapomnienia.
3. Organizatorem Konkursu jest Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kuźniczej 56 (50-138) we Wrocławiu.
4. Konkurs został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
2018.
II. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs kierowany jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej w zakresie przedmiotu Konkursu, zamieszkujących we Wrocławiu.
2. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 10 rok życia, z zastrzeżeniem
pkt IV.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin osób zatrudnionych przez
Organizatora oraz członkowie rodzin osób zasiadających w Komisji Konkursowej.
III. Podstawowe zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie indywidualnie.
3. Każdy z Uczestników może złożyć tylko 1 (słownie: jedną) pracę.
4. Praca powinna zostać wykonana w technice plastycznej płaskiej (rysunek, kolaż,
malarstwo, grafika warsztatowa z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich kasze, ziarna itp.), w formacie A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x
841 mm) lub w formacie zbliżonym do formatów opisanych powyżej. Dopuszczalna
jest także artystyczna technika cyfrowa - w przypadku prac wykonanych techniką
cyfrową, będą one przyjmowane wyłącznie w formie wydruku, w opisanych
powyżej formatach.

5. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, regulamin oraz Formularz
Zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.w-r.com.pl, a także do pobrania w Lokalnym Biurze Rewitalizacji przy ul.
Hercena 13 we Wrocławiu (w godzinach pracy biura).
IV.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez Uczestnika Konkursu
pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem
Zgłoszeniowym, w terminie do dnia 28 września 2018 r. Wzór Formularza
Zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu dostarcza Formularz Zgłoszeniowy w nieprzejrzystej,
zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs »Pokaż Oławskie«”.
3. Praca konkursowa ani żadna z jej części nie może być podpisana imieniem
i nazwiskiem Uczestnika Konkursu ani zawierać innego oznakowania
umożliwiającego jego identyfikację.
4. Na potrzebę przypisania pracy konkursowej do właściwej kategorii wiekowej,
Uczestnik Konkursu oznacza pracę konkursową oraz nieprzejrzystą, zaklejoną
kopertę zawierającą Formularz Zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 2 powyżej,
liczbą rozpoznawczą umieszczoną w prawym górnym rogu opisywanego elementu,
oznaczającą wiek Uczestnika.
5. Praca konkursowa złożona z naruszeniem zasady anonimowości opisanej powyżej
nie będzie podlegać ocenie przez Komisję Konkursową.
6. Formularz Zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową Uczestnik przesyła pocztą
na adres Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław lub
dostarcza osobiście do jednego z biur Organizatora:
a) Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław,
b) Lokalne Biuro Rewitalizacji, ul. Hercena 13, 50-053 Wrocław,
w godzinach pracy danego biura. Godziny pracy biur dostepne są na stronie
internetowej Spółki Wrocławska Rewitalizacja pod adresem www.wr.com.pl/kontakt/.
7. W odniesieniu do Uczestników będących osobami niepełnoletnimi Formularz
Zgłoszeniowy wypełnia rodzic bądź opiekun prawny Uczestnika. Integralną częścią
Formularza Zgłoszeniowego w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jest zgoda
rodzica lub opiekuna pranego na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie.
8. Pracownik Organizatora w chwili przyjęcia pracy konkursowej opisuje otrzymane
materiały tj. pracę konkursową oraz nieprzejrzystą zaklejoną kopertę zawierającą
Formularz Zgłoszeniowy oznaczone zgodnie z pkt 2-4 powyżej, indywidualnym 3cyfrowym numerem indentyfikacyjnym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu,
w szczególności w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu,
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10.

11.
12.

13.

b) niesamodzielnie wykonanej pracy,
c) plagiatu,
d) zachowań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
Organizator Konkursu zastrzega, że prace zgłoszone do Konkursu nie mogą
naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, osobistych
lub majątkowych praw autorskich, ani praw wynikających z umów zawartych przez
Uczestników Konkursu z osobami trzecimi. W przypadku zgłoszenia wobec
Organizatora Konkursu jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia wyżej
wymienionych praw, Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora Konkursu
z odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszenia, zaś w przypadku wszczęcia
postępowania sądowego przeciwko Organizatorowi Konkursu z tytułu ww.
naruszenia uczestnik Konkursu przystąpi do procesu na prawach strony.
Złożone w Konkursie prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie
będą zwracane Uczestnikom.
Powyższe oznacza, że z chwilą podpisania Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik
Konkursu nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa
majątkowe do rozporządzania oraz korzystania z pracy konkursowej w zakresie jej
wykorzystania w całości i we fragmentach zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu
z innymi utworami lub jako ich części w dowolnej z nimi konfiguracji,
na następujących polach eksploatacji oraz niezależnie od obszaru terytorialnego tej
eksploatacji: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy
wszystkimi dostępnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci
komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów, (b) w zakresie wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału,
w tym wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu
danych
wykorzystujących
sieci
telekomunikacyjne,
informatyczne
i bezprzewodowe, (c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony
w lit. (b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (d)
wykorzystywanie do celów marketingowych i/lub promocji.
Z chwilą podpisania Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik Konkursu wyraża zgodę
na wykonywanie przez Organizatora Konkursu autorskich praw zależnych do pracy
konkursowej, w tym na dokonywanie tłumaczeń, przeróbek, wprowadzanie zmian,
poprawek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, jak również
upoważnia Organizatora Konkursu do wykonywania autorskich praw osobistych
do ww. pracy konkursowej, w tym do decydowania o jej pierwszym udostępnieniu
w dowolnie wybranym przez siebie czasie bądź do podjęcia decyzji o
nieudostępnieniu lub o zaprzestaniu rozpowszechniania, do wykonywania prawa
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14.

V.

VI.
1.

2.

3.

4.

do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z ww. pracy oraz
do decydowania o nienaruszalności treści i formy ww. pracy oraz o sposobie jej
wykorzystania.
Podpisanie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika Konkursu jest
równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz
akceptacją jego postanowień.
Ramowy harmonogram Konkursu
3 sierpnia 2018
ogłoszenie Konkursu
28 września 2018
przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu
12-13 października 2018
obrady Komisji Konkursowej
15 października 2018
ogłoszenie wyników Konkursu
Ocena prac konkursowych
Na potrzebę oceny zgłoszonych do Konkursu prac oraz wyłonienia Laureatów
Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej
zostanie opublikowany na stronie www.w-r.com.pl niezwłocznie po jej powołaniu.
Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) ocena zgłoszonych prac pod względem formalnym oraz ich dalsze
zakwalifikowanie do udziału w Konkursie,
b) ocena prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie,
c) wyłonienie 3 (słownie: trzech) zwycięskich prac oraz 3 (słownie: trzech)
wyróżnień w każdej z kategorii wiekowych opisanych w pkt 3 poniżej.
Nagrody przyznawane będą w 3 (słownie: trzech) kategoriach wiekowych:
a) od 10 do17 lat,
b) od 18 do 25 lat,
c) od 26 do 100+.
Kryteria oceny prac są takie same dla wszystkich 3 (słownie: trzech) kategorii
wiekowych. Są to:
Kryteria oceny prac
punkty
.zgodność z tematem konkursowym
5 pkt
.interesujące, przykuwające uwagę ujęcie tematu
10 pkt
.własna, indywidualna interpretacja tematu bez względu 10 pkt
na posiadane umiejętności plastyczne
.estetyka wykonania
5 pkt

5. Łączna maksymalna ilość punktów do zdobycia to 30 pkt.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
7. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół.
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VIII.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ocena zgłoszeń i rozstrzygnięcie Konkursu Organizator powierza powołanej Komisji
Konkursowej.
2. Spośród zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac, Komisja Konkursowa
wyłoni w terminie do 13 października 2018 r., 3 (słownie: trzy) zwycięskie prace
oraz 3 (słownie: trzy) wyróżnienia, w każdej z kategorii wiekowych.
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w ramach poszczególnych kategorii
wiekowych.
4. Wyboru nagród rzeczowych dokona Komisja Konkursowa. Nagrody rzeczowe nie
podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Każdy Laureat Konkursu oprócz nagrody rzeczowej otrzyma „Dyplom uczestnictwa
w Konkursie”.
6. Wszyscy Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do udziału
w Konkursie otrzymają gadżet promocyjny związany z Przedmieściem Oławskim.
7. Laureaci Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostaną powiadomieni
telefonicznie i/lub drogą mailową (wg wskazania w Formularzu Zgłoszeniowym)
w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
8. Wyniki Konkursu, a także termin oraz miejsce wręczenia nagród zostaną podane
do widomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej oraz w mediach
społecznościowych Organizatora w terminie do 15 października 2018 r.
9. Po rozstrzygnięciu Konkursu planuje się organizację wystawy pokonkursowej.
10. Miejsce i termin wystawy zostanie opublikowany na stronie internetowej
Organizatora w późniejszym terminie.
11. Osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z organizacją Konkursu jest Małgorzata
Zdebel, e-mail: konkurs@w-r.com.pl, tel. +48 71 342 20 60.
VIII.
Unieważnienie Konkursu
1. Organizator unieważni Konkurs w następujących przypadkach:
a) jeżeli wszyscy Uczestnicy zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie,
b) jeżeli nie zostanie złożone żadne zgłoszenie,
c) jeżeli wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną odrzucone,
d) jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
Konkursu jest niemożliwe.
2. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej w pkt 1
powyżej Komisja Konkursowa zaproponuje unieważnienie Konkursu, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania lub zakończenia Konkursu bez
wręczenia nagród.
2. Organizator może przerwać Konkurs w dowolnej chwili, w szczególności
w przypadku, gdy przeprowadzenie Konkursu jest niemożliwe lub w znacznym
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3.

4.

5.
6.

stopniu utrudnione. W takim przypadku Organizator może podjąć decyzję
o wznowieniu Konkursu w dowolnym momencie.
Organizator, pozyskując dane osobowe Uczestników Konkursu zobowiązuje się
do przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1. W tym celu
Organizator informuje Uczestników Konkursu o zasadach przetwarzania ich danych
osobowych dla potrzeb organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu
(klauzula informacyjna stanowi Załączniki nr 2 do niniejszego Regulaminu).
Niezależnie od powyższego, Organizator Konkursu zwraca się do Uczestników
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji
wyników Konkursu oraz informowania o przebiegu Konkursu pn. „Pokaż Oławskie“
(wzór oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą
informacyjną stanowi Załączniki nr 3 do niniejszego Regulaminu).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz
warunków Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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