
Regulamin konkursu „ Gmina Książki – Moja Mała Ojczyzna” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki. 

2. Celem konkursu jest uczczenie 30. rocznicy samorządu w Gminie Książki poprzez ukazanie, jak 

zmieniała się Gmina Książki lub jej poszczególne miejscowości w ciągu 30 lat. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Książki. 

4. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica bądź 

opiekuna prawnego.    

5. Zadaniem uczestników jest przygotowanie dowolnej wypowiedzi artystycznej zgodnej z celem 

konkursu np. w formie piosenki, wiersza, pracy plastycznej, fotograficznej, kolażu, prezentacji 

multimedialnej, porównania za pomocą zdjęć tego samego miejsca 30 lat temu oraz obecnie.  

6. W przypadku pracy plastycznej technika jest dowolna. 

7. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. 

8. Nagrania należy dostarczyć w formatach: mov, mp4, wmv, mp3 lub wav; pozostałe prace  

w formatach: PDF, JPG, skanu lub dobrej jakości zdjęcia wykonanej pracy. 

9. Prace konkursowe wraz z załącznikiem do Regulaminu zawierającym podpisaną kartę zgłoszenia  

oraz podpisaną klauzulę informacyjną (w formie skanu lub zdjęcia) należy wysyłać w jednej 

wiadomości na adres mailowy: sekretariat@gminaksiazki.pl Tytuł wiadomości: 30 lat samorządu – 

konkurs. 

Prace można dostarczyć również nagrane na płycie CD, DVD lub w wersji papierowej do Urzędu 

Gminy w Książkach do dnia 30 czerwca 2020 r.  

10. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

11. Z pośród uczestników komisja powołana przez Organizatora wyłoni 10 wyróżniających się prac, 

których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania nagród  

z podziałem na wybrane kategorie, w tym kategorie merytoryczne. 

12. Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki, a autorzy 10 wybranych przez komisję prac 

otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora. Nagrody odebrane zostaną osobiście przez 

uczestników konkursu w siedzibie Organizatora.  

13. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej i Facebooku Organizatora. 

14. Wybrane prace mogą zostać zaprezentowane w formie wystawy. W przypadku prac plastycznych 

uczestnik konkursu dostarczy oryginał pracy do siedziby Organizatora. 

15. Organizatorzy Konkursu nie zwracają prac biorących udział w Konkursie, prac 

zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. 

16.  Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca pracę jest 

autorem/autorką załączonych zdjęć oraz że przysługują jej prawa autorskie do tej pracy. 

17. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika. 

18. Sprawy sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści Regulaminu. 
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