Regulamin Konkursu Wielkanocnego 2021
I.

Organizator:

Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg

II.

Program konkursu:

1 kwietnia 2021 r. godz. 15:00 – ostateczny termin zgłaszania prac.
6 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 – rozstrzygnięcie konkursu.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.

Cele konkursu:
Kultywowanie tradycji świątecznych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Zachęcenie do wspólnej rodzinnej pracy, budującej rodzinną świąteczną atmosferę.
Integracja mieszkańców.
Rozwijanie kreatywności.
Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
Rozwijanie zdolności manualnych.
Rozwijanie zdolności kulinarnych.
Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych i kulinarnych.

Regulamin:

1. Impreza ma charakter konkursowy i zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach. Uczestnikami
konkursu mogą być tylko osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołobrzeg:
I kategoria – na najpiękniejszy wypiek wielkanocny (kategoria indywidualna dla wszystkich mieszkańców
Gminy)
II kategoria - na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną (kategoria indywidualna dla dzieci i młodzieży z Gminy
Kołobrzeg do 18. roku życia)
2. Prace konkursowe należy zgłosić do dnia 1 kwietnia 2021 roku do godziny 15:00.
3. Każdy uczestnik zgłaszający pracę musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
4. Każdy uczestnik zgłaszający pracę musi podpisać Oświadczenie uczestnika biorącego udział w konkursie.
5. W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia oraz oświadczenie uczestnika biorącego udział w
konkursie wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.
6. Prace konkursowe należy sfotografować w dwóch różnych ujęciach. Powinny być dołączone do formularza w
jednym ze standardowych plików: .pdf, .png, .jpg lub .jpeg. Na jednym zdjęciu powinna być praca konkursowa,
na drugim praca konkursowa oraz autor pracy.
7. Zdjęcia prac razem z kartami zgłoszeniowymi (podpisanymi i zeskanowanymi) należy przesłać na adres email: promocja@gmina.kolobrzeg.pl .
8. Zgłaszając pracę uczestnik oświadcza, że posiada oryginał pracy konkursowej, przesłanej w formie zdjęcia,
oraz że praca konkursowa nie narusza niczyich praw, w szczególności praw autorskich.
9. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w każdej z kategorii.

10. Każda karta musi zawierać opis pracy.
• Kategoria I (wypiek wielkanocny) - nazwa/rodzaj wypieku oraz krótka charakterystyka;
• Kategoria II (ozdoba wielkanocna) - nazwa/rodzaj ozdoby oraz krótka charakterystyka.

V. Kryteria ocen i nagrody:
1. Zdjęcia zostaną zamieszczone na portalu Facebook na stronie Gmina Kołobrzeg, gdzie każdy może dodać
tzw. "polubienie".
2. Zdjęcia będą zamieszczone w dwóch kategoriach:
Kategoria I – najpiękniejszy wypiek wielkanocny;
Kategoria II - najpiękniejsza ozdoba wielkanocna.
3. Zdjęcia będą umieszczone na portalu Facebook od 02.04.2021.
4. Nagrodzone zostaną 3 osoby z każdej kategorii, których prace otrzymają najwięcej "polubień" na portalu
Facebook na stronie Gmina Kołobrzeg.
5. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na portalu Facebook na stronie Gmina Kołobrzeg oraz na
stronie internetowej www.gmina.kolobrzeg.pl
6. Dla laureatów Organizator przewiduje nagrody o wartości:
a) kategoria I (wypiek wielkanocny): I miejsce - 150 zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce - 50 zł;
b) kategoria II (ozdoba wielkanocna): I miejsce - 150 zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce - 50 zł.

VI. Sprawy organizacyjne:
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie danych osobowych uczestników w
zakresie obejmującym imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, wizerunek na potrzeby konkursu.
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, wizerunek przez Organizatora w celach związanych z
organizowanym Konkursem, w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i
rozpatrywaniem reklamacji.
3. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie
bez ograniczeń ilościowych i czasowych różnych opracowań przesłanej pracy konkursowej, a także korzystania i
rozporządzania nią bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych.
4. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw
autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz
przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonej Pracy Konkursowej, (jeżeli jest ona utworem) jak
również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw
autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z
nagrodzonej Pracy Konkursowej w sposób i na polach eksploatacji określonych w punkcie 3.
5. Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw
autorskich poza otrzymaną nagrodą.
6. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzygać będzie Organizator konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. W przypadku pytań osobą koordynującą jest: Michał Borowski, adres e-mail:
m.borowski@gmina.kolobrzeg.pl

