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REGULAMIN KONKURSU NA PLKAT GRAFICZNY 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu  

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Plakatu wykonanego przy użyciu wyłącznie komputerowych  

programów graficznych, który będzie promował Kino za Rogiem w Siedlcu.  

Warunki uczestnictwa, forma i miejsce dostarczenia prac 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Siedlec, którzy ukończyli 15 lat. 

2. Każdy uczestnik może przedstawić 1 plakat  

3. Zgłoszenie Plakatu odbywa się poprzez wypełnienie internetowej karty zgłoszenia znajdującej się na 

stronie www.goksiedlec.pl Do Formularza należy dołączyć wykonany plakat w formacie pdf lub jpg 

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs realizowany jest w terminie 16 kwietnia 2021r. do 16 maja 2021r. do godz. 23.59 

2. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane  

3. Plakaty wykonane inną formą niż grafika komputerowa (np. rysunek) nie będą brane pod uwagę 

Dane techniczne 

1. Forma plakatu – grafika komputerowa w formie elektronicznej (rastrowa lub wektorowa) wykonana  

przy użyciu dowolnych dostępnych programów graficznych (np. Paint / Gimp / CorelDraw / Adobe 

itp.) 

2. Format plakatu A3, rozdzielczość - 200 pixeli  

3. Projekt plakatu powinien zostać zapisany w popularnym formacie (pdf, jpg, tiff ) 

Komisja konkursowa 

1. Plakaty oceniać będzie Rada Artystyczna powołana przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu. 

2. Członkowie Rady Artystycznej przy ocenie Plakatów wezmą pod uwagę: 

 Zgodność tematu Plakatu z tematyką konkursową, 

 Wartości projektowe: oryginalność, zwięzłość, wykonanie, 

 Wartości marketingowe: wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania  

i zapamiętywania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jego przerwania, zmiany zasad 

konkursu. 

4. Ogłoszenie werdyktu Rady Artystycznej oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w terminie  

21 maja 2021 na portalu Facebook Ośrodka Kultury, jak i na stronie www.goksiedlec.pl  

http://www.goksiedlec.pl/
http://www.goksiedlec.pl/
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Nagrody 

1. Uczestnicy konkursu, którego projekty zostaną wybrane otrzymają nagrody rzeczowe bądź usługowe.  

Prawa autorskie 

1. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zgłaszanych Plakatów na stronie 

internetowej Organizatora, portalach społecznościowych, Internecie. Przesłane przez twórców 

projekty i materiały nie będą podlegać zwrotowi przez organizatorów. 

2. Przesłanie Plakatu na konkurs równoznaczne jest z deklaracją twórcy, że przesłany przez niego 

materiał nie łamie żadnych praw autorskich, że twórca wywiązał się z wszelkich zobowiązań 

prawnych dotyczących zabezpieczenia odpowiednich praw w zakresie elementów graficznych 

wykorzystanych w prezentowanej pracy, oraz że projekt grafiki na plakat jest wytworem oryginalnym, 

do którego twórca posiada wszelkie wymagane prawa.  

3. Organizatorzy Konkursu nie będą odpowiadać za jakiekolwiek uchybienia prawne dotyczące 

zgłoszonych prac i ich prezentacji dla potrzeb Konkursu.  

4. Przystępując do konkursu uczestnik przekazuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcu prawa 

autorskie, w zakresie prawa do nieodpłatnego rozpowszechniania projektu w celach promocyjnych.  

5. Zgłoszenie projektu grafiki na plakat do udziału w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie 

z przepisami Rodo. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

uczestników. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Na wszelkie pytania odnośnie konkursu odpowie  

  Grzegorz Śmiałek tel. 515 015961 lub 683848069  


