
 
 
 
  

 

 

 

 
Adres:   Kontakt: 
ul. Kościelna 31  Tel. 48 613 23 70  
26-800 Białobrzegi   E-mail: bck@bialobrzegi.pl 
woj. mazowieckie  www.bck.bialobrzegi.pl 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „POCZTÓWKA Z BIAŁOBRZEGÓW” 
 

§ 1 

Zasady ogólne 
1. Organizatorem konkursu „Pocztówka z Białobrzegów” jest: 

- Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi” 

- Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach 

2. Konkurs rozpoczyna się 4 lipca i trwa do 26 sierpnia 2022 roku. 

3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu.  

4. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organizatora konkursu oraz 

osoby powołane przez organizatora. 

5. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

na stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.bck.bialobrzegi.pl. 

 

§ 2 

Cel i przedmiot konkursu 
1. Celem konkursu jest: 

- promocja Gminy Białobrzegi oraz propagowanie działalności kulturalnej związanej  

z fotografią, grafiką komputerową i plastyką, 

- zebranie prac konkursowych i ich wykorzystanie w celach promocyjnych, 

- rozwijanie kreatywności i pasji. 

2. Przedmiotem konkursu są prace wykonane w technice: fotografia artystyczna, grafika 

komputerowa, grafika warsztatowa, kolaż (techniki kombinowane), malarstwo, 

rysunek związane z Gminą Białobrzegi (przedstawiające w ciekawy i oryginalny 

sposób walory turystyczne Gminy Białobrzegi, zabytki, architekturę, przyrodę, 

lokalną florę i faunę, a także urokliwe zakątki Gminy Białobrzegi). 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób tj. dzieci, 

młodzieży i dorosłych, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 6 lat, 

posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pisemną zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, która jest równoznaczna  

z zaakceptowaniem postanowień regulaminu, w szczególności na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika oraz warunków licencji na korzystanie przez 

organizatora z pracy zgłoszonej do konkursu. 
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3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie zgłoszenia do konkursu, 

zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. 

5. Organizator nie zwraca Uczestnikowi kosztów związanych z jego uczestnictwem  

w konkursie. 

 

§ 4 

Wymagania dotyczące prac 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączania z konkursu prac niezgodnych  

z tematyką konkursu, o niskiej jakości, a także naruszających godność człowieka, 

przyjęte normy obyczajowe oraz prawa osobiste i majątkowe innych osób, bez 

podania przyczyny ich odrzucenia. 

2. Do konkursu należy zgłaszać prace przedstawiające Gminę Białobrzegi (w formularzu 

zgłoszeniowym należy podać miejsce przedstawione na wykonanej pracy). 

3. Prace należy składać w formacie cyfrowym o możliwie maksymalnej wielkości i 

rozdzielczości wydruku lub osobiście w sekretariacie BCK BIAŁE BZEGI. 

4. Parametry techniczne pracy: 

- format A4, 

- technika: fotografia artystyczna, grafika komputerowa, grafika warsztatowa, kolaż 

(techniki kombinowane), malarstwo, rysunek. 

 

§ 5 

Zgłoszenie udziału w konkursie 
1. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia jednej pracy.  

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać: 

- wykonaną pracę w formacie A4  (opis: tytuł pracy, imię i nazwisko lub pseudonim, 

lokalizacja), 

- wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, zawierający pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 

konkursie w przypadku osób niepełnoletnich, 

- podpisane oświadczenie autora (wraz z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego w 

przypadku osób niepełnoletnich), stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

3. Zgłoszenia można dokonywać poprzez: 

- przesłania pocztą koperty ze zgłoszeniem z dopiskiem „Konkurs Pocztówka z 

Białobrzegów” na adres: Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”,  

ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi, 

- dostarczenie osobiście pracy do: Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi”, 

ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi (sekretariat, I piętro), 

- przesłanie pracy pocztą elektroniczną na adres e-mai: bck@bialobrzegi.pl (opis 

każdego pliku: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko lub pseudonim, lokalizacja).  

Odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy złożyć w 

sekretariacie Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi” lub przesłać pocztą pod 

mailto:bck@bialobrzegi.pl
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wskazany wyżej adres (decyduje data wpływu). W przypadku niedostarczenia ww. 

dokumentów do końca daty trwania konkursu, prace nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem  jego 

promocją, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

5. Dokonanie zgłoszenia na konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w 

niniejszym regulaminie. 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1. Autorzy trzech najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej wybranych przez 

komisję konkursową otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

organizatora oraz powiadomienie laureata drogą e-mailową lub telefonicznie. 

3. Po upływie ostatecznego terminu na dokonanie zgłoszeń komisja dokona oceny prac 

pod względem zawartości merytorycznej, atrakcyjności wizualnej, pomysłu, aspektu 

promocyjnego oraz indywidualnego charakteru pracy i następnie wyłoni zwycięzców, 

którym zostaną przyznane nagrody w kategorii: 

I – uczestnicy do 8 lat 

II – uczestnicy od 9 do 14 lat 

III – uczestnicy 15 lat i starsi 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu, 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej organizatora oraz powiadomienie 

laureata drogą e-mailową lub telefonicznie. 

5. Nagrody rzeczowe w danych kategoriach zostaną przekazane laureatom po 

ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim podpisaniu protokołu o 

przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy.  

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 8 

Wykorzystanie prac fotograficznych zgłoszonych na konkurs 

1. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej 

i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie  

z pracy zgłoszonej do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655.)  

w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) wykorzystania w całości lub części do realizacji przez organizatora, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do liczby i 

wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym 

techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na 

jakichkolwiek nośnikach, 
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c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, niezależne od systemu, standardu i formatu, a także publiczne 

udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, TV, 

Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji 

przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem 

satelity, w telewizjach lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, 

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej 

liczbie nadań i wielkości nakładów, 

f) wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, w 

tym na stronie internetowej organizatora wraz z tekstami promocyjnymi do 

mediów, w tym elektronicznych to jest: portali informacyjnych lokalnych, 

regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, do udziału m.in. w konkursach i 

plebiscytach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

g) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy, 

h) wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, 

przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, 

których wydawcą lub współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, 

plakatach, nadrukach na płytach CD/DVD i ich okładkach, tablicach 

informacyjno-promocyjnych, banerach, billboardach. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem pracy 

przekazanej na konkurs oraz, że nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób 

trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, jak również, że praca nie brała udziału 

w innych konkursach. 

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że prawa osób sfotografowanych zostały wyjaśnione i 

osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również do celów 

reklamowych organizatora oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek 

natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi. 

4. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na 

podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac, wymaganych w § 5 niniejszego 

regulaminu. 

5. W przypadku zdobycia nagrody rzeczowej Uczestnik konkursu przekazuje 

nieodpłatnie organizatorowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia, na 

podstawie odrębnego protokołu. Przekazanie praw autorskich powoduje przejście na 

organizatora prawa własności do pracy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora: 

www.bck.bialobrzegi.pl. 

http://www.bck.bialobrzegi.pl/
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2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu. 

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 

organizator konkursu. 

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu pod nr telefonu: 48 613 23 70.  
 


