
Konkurs na projekt plakatu  

R e g u l a m i n 
 

Celem konkursu jest promocja sztuk graficznych, rozwijanie wyobraźni 
twórczej wśród młodzieży, kształtowanie umiejętności przekazu za pomocą 
środków plastycznych. 
Konkursu adresowany jest dla młodzieży w wieku 15-20 lat. 

 
 

PRZEDMIOT KONKURSU 
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu plakatu promującego działalność 
edukacyjna Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. 
 

 
UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Organizator zaprasza do Konkursu młodzież w wieku 15-20 lat z terenu 
województwa małopolskiego. 

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać osoba 
zainteresowana  ,która przesyła  kartę zgłoszeniową oraz w przypadku nie 
ukończenia 18 roku życia zgodę rodzica bądź opiekuna na maila konkurs-
bwa@mcksokol.pl (jednocześnie udostępnia dane kontaktowe w razie 
ewentualnej nagrody rzeczowej). Na podstawie zgłoszenia do każdego 
uczestnika zostaną przesłane logotypy które mają być wykorzystane w 
projekcie. 
 

TERMIN KONKURSU I SKŁADANIE PRAC: 
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy           
konkurs-bwa@mcksokol.pl gotowego projektu graficznego w formacie         
jpg. lub png. Do 6.08.2021. 

 

2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 12.08.2021 na stronie 
internetowej galerii BWA SOKÓŁ oraz Małopolskiego Centrum Kultury 
SOKÓŁ. Wręczenie nagród odbędzie się na wernisażu 

 

3. W załączeniu do regulaminu znajduje się wzór karty zgłoszenia oraz zgoda 
rodzica/opiekuna. 

 
 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

2. Plakaty do Konkursu może zgłaszać młodzież indywidualnie, 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją 
niniejszego regulaminu. 



4. Na konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby 
tego konkursu i stanowiący autorski pomysł. 

5. Autorka/Autor może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 plakat.  

6. Plakat zgłaszany do Konkursu musi spełniać formalno-techniczne wymogi 
uczestnictwa – opisane w niniejszym Regulaminie.  

 

 

 

WYMOGI FORMALNO-TECHNICZNE 
 

1. Każdy plakat zgłaszany jest do Konkursu w wersji cyfrowej: 
format 70×100 cm, 300 DPI format: JPG (highest quality) lub PDF, kolorystyka: 
CMYK 

2. Nagrodzone, wyróżnione i ewentualnie inne wybrane plakaty wydrukuje 
Organizator we własnym zakresie.  

3. Autorka/Autor, zgłaszając plakaty do Konkursu, musi wypełnić Kartę 
Zgłoszenia dostępnej pod regulaminem. 

4. Autorka/Autor, wypełniając Kartę Zgłoszenia, oświadcza ponadto, że:  
a) zapoznał(a) się i akceptuje Regulaminu Konkursu 
b) wykonał(a) plakat osobiście i samodzielnie;  

5. Niewywiązanie się z warunków formalno-technicznych konkursu skutkuje 
nieprzyjęciem plakatu do konkursu. 

6. Tekst który powinien się znajdować na plakacie jest dostępny w załączniku 

 
 
 
PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Z chwilą przesłania prac do Organizatora autor:: 
2. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie 
do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami 
osób trzecich; 

3. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób 
trzecich, a także, iż uzyskał zezwolenia, wymagane prawem zgody osób 
przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 
Konkursu 

4. Autor  z chwilą przekazania dzieła i w ramach wynagrodzenia określonego w 
regulaminie, przenosi na rzecz Organizatora  autorskie prawa majątkowe do 
projektów graficznych wymienionych  na następujących polach eksploatacji: 

a)       utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską i wszystkimi innymi 
technikami videograficznymi, cyfrowymi i elektronicznymi; 
b)       wprowadzanie do obrotu, użyczenia, najmu; 
c)       wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet; 



d)       publiczne prezentowanie; 
e)       wypożyczanie, udostępnianie, wystawienie; 

f)        digitalizacja. 
5. Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie elementów wykonanego projektu 

graficznego do realizacji przez Organizatora innych działań i druków 
promocyjnych – z zachowaniem autorskiej koncepcji graficznej Autora. 

6. Autor  wyraża zgodę na nie wykonywanie względem Organizatora autorskich 
praw osobistych do wybranego projektu, a w szczególności: oznaczania 
nazwiskiem autora, nienaruszalności treści i formy, decydowania o pierwszym 
udostępnieniu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z projektów. 

7.  Autor  zezwala na wykonywanie zależnego prawa autorskiego tj. na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu 

 
 

KRYTERIA OCENY: 
1. Oceny finalnych prac dokona komisja konkursowa pod przewodnictwem 

artysty/grafika Tomasza Bocheńskigo. 
1. W Konkursie ocenie podlegać będą prace według następujących kryteriów: 

a) kreatywność, 
a) zgodność w wytycznymi w regulaminie, 
b) koncepcja autorska, 
c) ogólne wrażenie estetyczne. 

1. Spośród uczestników zostaną wyłoniony laureat I miejsca który otrzyma tablet 
graficzny oraz jego projekt zostanie wykorzystany w promocji działań 
edukacyjnych w galerii BWA SOKÓŁ oraz laureat nagrody honorowej. 

1. Uczestnicy przesyłając prace na Konkurs akceptują Regulamin oraz wyrażają 
zgodę na bezpłatną prezentację i publikację swoich prac – dla celów 
związanych z Konkursem.  

2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 
3. Uczestnicy przedkładający pracę do Konkursu przenoszą nieodpłatnie na 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje prawo do 
korzystania z dzieła (pracy konkursowej) i rozporządzania autorskimi prawami 
majątkowymi do niego w celu wykorzystania go przez MCK SOKÓŁ w Nowym 
Sączu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących 
polach eksploatacji m.in.: 

a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, 
audio, video; 

a) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; 
b) wprowadzenia do obrotu; 
c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; 
d) najmu i dzierżawy; 
e) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz 

reemisji i retransmisji. 
5. Uczestnicy podają Organizatorowi dane osobowe w celu zakwalifikowania i 

udziału w Konkursie oraz w celu prowadzenia działalności kulturalnej i 
promocyjnej MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, jak również wyrażają zgodę na 
umieszczanie ich na stronie Internetowej MCK SOKÓŁ, na stronie wydarzenia 
oraz udostępnienia ich oceniającemu. 



6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajduje 
się pod adresem http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych. 

 
 
NAGRODY 

1. Laureat I miejsca otrzyma tablet graficzny. Zwycięski projekt zostanie użyty 
do szerokich celów promocyjnych działań edukacji w galerii BWA SOKÓŁ 

1. Werdykt wyboru laureatów jest ostateczny i nieodwołalny. 
2. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana na wernisażu 5-lecia dyplomów prac 

wykładowców i studentów planowana 1 października. 
 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 12 sierpnia 
2021 r. 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem oraz fotografie prac 
laureatów opublikowane zostaną na kanale informacyjnym Galerii BWA 
SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.bwasokol.pl, www.mcksokol.pl, 
www.facebook.com/mcksokol, www.facebook.com/bwasokol 

 
 
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków 
realizacji Konkursu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych 
z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji 
wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii 
wirusa SARS-CoV-2. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi 
Organizatora i publikacje prac oraz fotografii prac bez prawa odrębnego 
wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac. 

1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu 

Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, 18/448 26 10, www. bwasokol.pl, 
www.mcksokol.pl 

 

Procedura bezpieczeństwa podczas Konkursu w okresie pandemii COVID–19  
znajduje się na stronie Galerii w zakładce „informacje”. Jest ona aktualizowana na 
bieżąco  
zgodnie ze zmianami obostrzeń i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

 

 

http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych
http://www.mcksokol.pl/
http://www.facebook.com/mcksokol
http://www.mcksokol.pl/


 



Karta zgłoszenia do Konkursu 

 

1. Imię i nazwisko: 

…............................................................................................................................................
... 

................................................................................................................................................

.... 

2. Wiek: 

…............................................................................................................................................. 

3. Adres do korespondencji:: 

…............................................................................................................................................
.. 

4. Telefon kontaktowy: 

…............................................................................................................................................. 

5. e-mail: 

…........................................................................................................................................... 

 

…..........................................                                           …................................................ 

      (miejscowość i data)                                                (podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na plakat. Podaję 
Organizatorowi ww. dane osobowe w celu zakwalifikowania i udziału w Konkursie oraz 
udostępnienia ich oceniającym. 

 

......................................                                                             ............................................. 

(data i miejscowość)                                                                (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/a, działając w imieniu własnym i/lub jako prawny opiekun dziecka, w 
związku udziałem w Konkursie, wyrażam nieodpłatnie, nieodwołalną zgodę na to, aby 
wizerunek (wraz z imieniem i nazwiskiem) oraz projekt graficzny w całości lub w postaci 
dowolnych fragmentów został wykorzystany w Konkursie przez MCK SOKÓŁ w Nowym 
Sączu, jak również w przygotowywanych przez ten podmiot materiałach promocyjnych lub 
reklamowych. Nieodpłatne zezwolenie,  
o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, 
czasowo i terytorialnie) korzystania  
z wizerunku, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji a w szczególności: 
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, w tym na: nośnikach wideo, dysku 
komputerowym, w Internecie, 
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, 
c) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
e) wykorzystanie na stronach internetowych. 
MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie 
wykorzystywania wizerunku, głosu i wypowiedzi, prawo do zestawiania wypowiedzi z 
innymi utworami, skracania, wprowadzania zmian – w zakresie pól eksploatacji 
wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania dóbr osobistych. MCK SOKÓŁ w 
Nowy Sączu przysługuje prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających z 
niniejszego oświadczenia na osoby trzecie. Oświadczam, że jestem pełnoletni/-a i 
nieograniczony/-a w zdolności do czynności prawnych, a w przypadku reprezentowania 
osoby niepełnoletniej oświadczam, iż jestem prawnym reprezentantem dziecka. 
Oświadczam też, że w całości przeczytałem/-am treść powyższej zgody i w pełni ją 
rozumiem. 

 
 
 

           ……………..…………………………………………
……. 

     podpis uczestnika 

 lub rodzica / opiekuna 
(w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 
 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA KAŻDEGO: 
 
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH ART KFE 
RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY DLA MŁODZIEŻY   
MALARSTWO DLA DOROSŁYCH 
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA DOROSŁYCH 
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA MŁODZIEŻY 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA MALUCHÓW 
WARSZTATY DLA RODZIN Z DZIEĆMI 
WARSZTATY ART KAFE YOUNG 
 
 Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy na stronie internetowej galerii! 
 
ZAJĘCIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 
 
RAZ, DWA, TRZY – OBRAZ PATRZY 
ANALIZA DZIEŁA SZTUKI 
GALERIA OD KUCHNI 
„MAŁY ARCHITEKT” - cykliczne zajęcia dla klas I-III 
WARSZTATY TEMATYCZNE TOWARZYSZĄCE AKTUALNEJ WYSTAWIE 
SPOTKANIA Z ARTYSTAMI 
 
 Zajęcia grupowe odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z 
 opiekunem / nauczycielem. 
 


