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REGULAMIN KONKURSU NA OKŁADKĘ KSIĄŻKI 

pt. „Uwięzieni w szybie” 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na okładkę książki pt. „Uwięzieni w szybie”, 

która jest zbiorem opowiadań poruszających temat ludzi, których umysły i miasto zostały 

opanowane przez wirusa urządzeń mobilnych; zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki 

uczestnictwa w nim, w tym oceny prac, warunków otrzymania i odbioru nagród, praw autorskich.  

2. Celem Konkursu jest przygotowanie prac artystycznych – propozycji okładki książki pt. „Uwięzieni  

w szybie”. Pojęcie prac artystycznych obejmuje grafiki, rysunki, fotografie, ilustracje łączące kilka 

metod kreacji, nawiązujących do tytułu publikacji, mogące stanowić okładkę książki.  

3. Zwycięska praca zostanie nagrodzona. Wszystkie nadesłane na konkurs prace będą wykorzystane do 

publikacji na stronie www.konferencjaolawa2017.pl oraz na fanpage'u CKZiU w Oławie na Facebooku.  

4. Organizatorem Konkursu jest CKZiU w Oławie, zwane dalej "Organizatorem". Wszelkie kwestie 

związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: ul. Kutrowskiego 31, 55-200 Oława, 

ckziu.olawa@onet.pl  

5. Konkurs obejmuje następujące etapy:  

a) 07.10.2017 r. – 28.11.2017 r. - składanie prac konkursowych.  

b) 29.11-2.12.2017 r. – ocena prac konkursowych.  

c) 3.12.2017 r. – poinformowanie laureatów o wynikach konkursu (trzy osoby). 

d) 11.12.2017 r. – ogłoszenie wyników konkursu podczas konferencji, rozdanie nagród. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Prace muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu przez 

opiekuna ze szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace. 

4. Praca musi spełniać następujące kryteria: 

1) być niepowtarzalna i oryginalna (powstała wyłącznie celem udziału w konkursie), 

2) być niezależna od środków powielania (uniwersalna), 

4) praca może być wykonana w dowolnej technice graficznej, 

5) nawiązywać do tematu konkursu. 

5. Pracę konkursową należy wykonać:  
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1) w rozmiarze 296 mm na 210 mm (format poziomy), który uwzględnia zarówno przód, jak i tył okładki 

(obydwie w rozmiarze 148 mm na 210 mm); praca nie uwzględnia grzbietu okładki; 

2) w wersji elektronicznej zapisanej na dowolnym nośniku pamięci w pliku pdf (format preferowany) 

lub TIFF; rozdzielczość obrazów bitmapowych (np. użytych fotografii) – min. 300 ppi; 

3) techniką grafiki i fotografii cyfrowej lub zdigitalizowanych rysunków i malarstwa, a także fotografii 

analogowej. Wszystkie fonty użyte w pracy muszą być zamienione na krzywe. 

6. Przy zapisywaniu pliku, w którym znajduje się praca konkursowa, należy oznaczyć ten plik w nazwie 

imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły. W przypadku nadesłania dwóch prac: w nazwie dodać „2”. 

7. Oprócz pliku z pracą konkursową, należy nadesłać osobny plik z wypełnionym i podpisanym 

formularzem zgłoszenia konkursowego z danymi autora (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu), który 

można pobrać ze strony internetowej www.konferencjaolawa2017.pl Plik z formularzem 

zgłoszeniowym należy zapisać w formacie „pdf”, nazwa pliku to imię i nazwisko autora. 

8. W Konkursie będą oceniane prace, które zostaną przesłane mailowo  na adres: ckziu.olawa@onet.pl 

lub przekazane Organizatorowi na nośniku elektronicznym osobiście lub pocztą (ul. Kutrowskiego 31, 

55-200 Oława), z dopiskiem: „Konkurs na okładkę”. W obu przypadkach obowiązuje data nadania do 

28.11.2017 r. 

9. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub 

dostarczone po upływie terminu, o którym wyżej mowa, nie będą podlegały ocenie. 

10. Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego regulaminu. 

11. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

12. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora własność przesłanych egzemplarzy prac 

konkursowych.  

 

III. Ocena 

1. Prace zostaną ocenione przez pięcioosobowe jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury dokona wyboru jednej pracy i przyzna nagrodę główną. Prace oceniane będą pod względem 

estetycznym oraz funkcjonalnym – jako okładki. 

3. Jury może przyznać 2 wyróżnienia. 

4. Decyzje jury zapadają większością głosów. 

5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

6. Jury sporządza protokół, który podpisują członkowie jury uczestniczący w posiedzeniu. 

IV. Nagrody  

1. Jury przyzna:  

1) pierwszą nagrodę rzeczową, 
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2) maksymalnie 2 wyróżnienia. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagrody  

i wyróżnień. 

 

V. Prawo własności i prawo wykorzystania prac konkursowych 

1. Autorzy wszystkich prac nadesłanych na konkurs poprzez akceptację niniejszego regulaminu 

udzielają Organizatorowi prawa publikowania prac w czasie nieograniczonym. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte albo 

poddane anonimizacji zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych,  

z wyłączeniem danych zwycięzców Konkursu, które będą przetwarzane przez okres wymagany 

odrębnymi przepisami prawa. 

4. Autor pracy, poprzez jej zgłoszenie do Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do 

wszystkich wykorzystanych w pracy elementów. 

5. Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby 

udostępniony projekt naruszał prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich. 

6. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej: www.konferencjaolawa2017.pl 

7. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zagubione, niekompletne, uszkodzone ani za 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

9. Autor zwycięskiej pracy zachowuje prawo do wykorzystania informacji o wygraniu niniejszego 

konkursu. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2017 roku. 
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Karta zgłoszenia pracy w konkursie na okładkę książki 

Imię i nazwisko ucznia  
 

Adres zamieszkania  
 

Adres mailowy  
 

Telefon kontaktowy  
 

szkoła  
 

Nauczyciel zgłaszający  
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