
 

 

 
 

 
REGULAMIN 

KONKURSU LITERACKO-FOTOGRAFICZNEGO "PANKREACJE" 
 
 
1. Informacje ogólne 

- Organizatorem konkursu "Pankreacje" jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
w Jelczu-Laskowicach.  

- konkurs odbywa się w systemie on-line, za pośrednictwem strony internetowej 
Organizatora www.mgck-jl.pl oraz www.facebook.com/mgckJL 

- konkurs jest podzielony na dwie kategorie: 

 kategoria literacka – można zgłaszad prace napisane dowolnym stylem 
literackim 

 kategoria fotograficzna – można zgłaszad fotografie wykonane dowolnym 
stylem, a także dowolnym aparatem fotograficznym lub smatrfonem 

- każdy z Uczestników przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na 
postanowienia i zobowiązuje stosowad się  niniejszego Regulaminu. 

 
2. Cele i założenia programowe konkursu: 

- popularyzacja twórczości związanej z pandemią lub powstałej w jej trakcie, 
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowao, 
- rozbudzenie zainteresowao twórczością poetycką młodzieży i dorosłych, 
- wyłowienie talentów literackich i plastycznych, 
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami. 

 
3. Adresaci konkursu: 

- konkurs ma charakter zamknięty, mogą w nim brad udział wszystkie osoby dorosłe 
oraz młodzież w wieku 14+ 

- uczestnikiem konkursu może byd każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub 
ograniczoną zdolnośd do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną 
zdolnośd do czynności prawnych, w tym osoby, które ukooczyły 14 lat, a nie 
ukooczyły lat 18, mogą wziąd udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego. 

 
4. Zasady uczestnictwa: 

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres poczty 
elektronicznej Organizatora prac dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych  
w innych konkursach, a także nie publikowanych w sieci Internet, 

- jeden autor może nadesład maksymalnie 3 prace, 
- w kategorii fotograficznej dopuszczalne są serie zdjęd (max 5 zdjęd); seria zdjęd 

traktowana będzie jako jedna praca, 
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- wiadomośd e-mail powinna zawierad także dane personalne autora (imię, 
nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty email, tytuł pracy) 

- zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 
zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej 
kompozycji zdjęcia   

- zdjęcia muszą byd zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mied nie 
mniej niż 2400 pixeli, jedno zdjęcie nie może przekroczyd 10 MB. 

- prace literackie powinny byd zapisane w formacie doc., docx., odt. Praca nie 
powinna byd dłuższa niż dwie strony formatu A4. 

- prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszad prawa ani praw osób trzecich,  
w tym w szczególności dóbr osobistych, prawa do prywatności, a także ogólnie 
przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą również zawierad materiałów 
chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 
uprawnionych. 

 
5. Termin składania prac: 
Prace należy przesład do 14 czerwca 2020 roku, na adres: biuro@mgck-jl.pl 
 
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora,  wg następujących 
kryteriów: 

- kategoria literacka: bogactwo języka, poprawnośd stylistyczna, gramatyczna, 
ortograficzna i interpunkcyjna, zastosowanie bogatych środków artystycznego 
wyrazu. 

- kategoria fotograficzna: oryginalnośd, kreatywnośd, estetyka, efekt wizualny, 
przejrzystośd, techniczna poprawnośd wykonania. 

Skład Jury zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie. 
Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do 
wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji. 
 
7. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik 
konkursu oświadcza, iż: 

- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, 
oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach/pracach wyrażają zgodę na ich 
opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję, 

- zgadza się na opublikowanie pracy na stronie www.mgck-jl.pl oraz 
www.facebook.com/mgckJL  w czasie trwania konkursu oraz po jego zakooczeniu, 

- w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie, wyraża zgodę na 
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy bez ograniczeo 
terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, 
miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych  
z konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych  
i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie  
i zwielokrotnianie, a także rozpowszechnianie. 
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8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac pokrywają uczestnicy. 
 
9. Każda z kategorii oceniana będzie oddzielnie. Laureaci konkursu otrzymują nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Organizatora lub ewentualnych sponsorów o wartości:  
I miejsce - 500 zł,  
II miejsce - 300 zł,  
III miejsce - 200 zł.  
 
10. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród, Organizator poinformuje laureatów 
telefonicznie lub pisemnie (za pomocą poczty elektronicznej). Protokół z posiedzenia Jury 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  
w Jelczu-Laskowicach www.mgck-jl.pl oraz www.facebook.com/mgckJL 
 
11.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie  
w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.  
 
12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskad pod nr telefonu: 798-960-230  
lub pod adresem email: biuro@mgck-jl.pl. 
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