REGULAMIN KONKURSU
pt.

„Boże Narodzenie po małopolsku”
I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany w okresie od 13 października 2014 r. do 7 listopada 2014 r.
2. Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie.
3. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki bożonarodzeniowej z Małopolski inspirowanej
kulturą ludową, służącej promocji regionu w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Celem
konkursu jest również promocja bogactwa i zasobów kultury ludowej, jako źródła inspiracji
oraz pozyskanie nowych, ciekawych i oryginalnych pomysłów, wzorów pamiątki promującej
region.
II. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu mogą być twórcy i artyści, prowadzący działalność gospodarczą w
zakresie produkcji pamiątek lub zrzeszeni w stowarzyszeniach twórców i artystów jak
również inne - podmioty i osoby fizyczne.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji
Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie pracy konkursowej oraz
wypełnienie „Karty zgłoszenia”. Formularz karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.małopolskie.pl
w zakładce „Konkursy” oraz w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.
5. Wraz z kartą zgłoszenia uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestniczenia w niniejszym Konkursie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych o którym mowa, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu. Na podstawie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie jego imienia i
nazwiska oraz pracy w mediach, na konferencjach i wystawach pokonkursowych.
6. Organizator konkursu oświadcza, iż nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane
wyłącznie do realizacji zadań związanych z organizacją konkursu.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
8. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi
oraz mieć cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej
zgłoszonej do konkursu.
10. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób
trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw
tych osób do zgłoszonych prac.
11. Zgłoszenie do konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego a także nie
stanowi podstawy roszczeń względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych roszczeń
odszkodowawczych w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.
III. PRACE KONKURSOWE
1. Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo, plecionkarstwo,
kowalstwo artystyczne, garncarstwo i inne wytwory rękodzieła artystycznego.
2. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac:
a. technika wykonania i walory estetyczne;
b. oryginalność pomysłu i atrakcyjność formy;
c. nawiązanie do tradycji regionu Małopolski;
d. twórcze przełożenie tradycji na współczesną formę;
e. możliwość powielenia wzoru i wdrożenie do produkcji w przyszłości;
f. funkcjonalność;
g. zgodność z założeniami organizatora wymienionymi w pkt.1.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pamiątki w dowolnej technice rękodzieła
artystycznego, która mogłaby służyć jako pamiątka regionalna z Małopolski. Pamiątka
powinna być inspirowana szeroko pojętą kulturą ludową regionu Małopolski.
4. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę zawierającą nazwę pracy oraz imię
i nazwisko autora.
5. Prace należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
lub dostarczyć osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, z dopiskiem: Departament Turystyki,
Sportu i Promocji.
6. Prace i zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku
niewłaściwego opakowania nie będą brały udziału w konkursie.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia
niewłaściwie zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac nadesłanych drogą pocztową.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych
służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

9. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.

IV. TERMINY
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 13 października 2014 r. do7 listopada
2014 r. Termin nadsyłania prac na adres wskazany w rozdziale III pkt. 5 mija 7 listopada
2014 r., o godz. 16.00, liczy się data wpływu pracy do siedziby Organizatora.
2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni zgłoszone prace do dnia
12 listopada 2014 r. Decyzje Komisji będą ostateczne.
3. Wyniki konkursu zostaną uroczyście ogłoszone w dniu 15 listopada 2014 r. w „Dolinie
Karpia” w miejscu wskazanym przez Organizatora oraz opublikowane w dniu 17 grudnia
2014r. na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.małopolskie.pl oraz na
www.facebook.com/lubiemalopolske.
4. Prace wskazane przez Komisję Konkursową, będą prezentowane podczas finału konkursu
w „Dolinie Karpia” w miejscu wskazanym przez Organizatora w dniu 15 listopada 2014r.,
a także na wystawie pokonkursowej, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
Autorzy wskazanych prac zostaną pisemnie poinformowani o miejscu i terminie wystawy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
6. Uczestnik konkursu poprzez fakt zgłoszenia pracy konkursowej jednocześnie zgadza się na
prezentację pracy konkursowej, w sposób o którym mowa w pkt 3 i 4 oraz poinformowanie,
że jest autorem pracy.
V. KATEGORIE
1.Prace konkursowe oceniane będę w dwóch kategoriach:
a. Tradycyjnie – „Boże Narodzenie po małopolsku”
b. Na wesoło – „Niech nam gwiazdka…”
2. Spośród obu kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna oraz jedna nagroda za II
miejsce.
3. Organizator zastrzega sobie również prawo przyznania dowolnej liczby wyróżnień.
4. Komisja Konkursowa wskaże również prace, które za zgodą uczestników konkursu będą
prezentowane w terminie 22-27 grudnia 2014 r. na profilu Organizatora na Facebooku
i poddane głosowaniu Internautów. Praca, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma
„Nagrodę Internautów”. Szczegóły konkursu internetowego będzie określał oddzielny
regulamin.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a. Nagroda Główna – dyplom za zajęcie pierwszego miejsca
b. Nagroda za II miejsce – dyplom za zajęcie drugiego miejsca.
2. Organizator deklaruje, że z Autorami prac, nagrodzonymi nagrodą główną i nagrodą za
zajęcie II miejsca zostaną zawarte umowy o udzieleniu licencji wyłącznej do nagrodzonych
prac konkursowych za wynagrodzeniem nie przekraczającym kwoty 1 500 zł brutto każda.
3. Organizator może z Autorem pracy nagrodzonej nagrodą główną zawrzeć umowę na
dostawę do 150 sztuk pracy konkursowej, na warunkach określonych w umowie z tym
zastrzeżeniem, że zawarcie tej umowy uzależnione jest od wysokości środków finansowych
przeznaczonych na ten cel przez Organizatora. Termin wykonania zleconych prac
konkursowych nie może przekraczać 4 tygodni od daty podpisania umowy.
4. Autorzy nagrodzonych prac, nieobecni podczas gali konkursowej, zostaną powiadomieni
w formie pisemnej o wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu przekazania nagrody.
5. Nagrodzone prace konkursowe nie będą zwrócone ich autorom, na co uczestnicy konkursu
wyrażają zgodę.
6. Prace nie nagrodzone oraz nie biorące udziału w konkursie będzie można odebrać
w terminie uzgodnionym z Departamentem Turystyki, Sportu i Promocji, a ewentualny koszt
zwrotu pokryje autor pracy. Prace nieodebrane w uzgodnionym terminie staną się własnością
Organizatora.
VII.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu konkursu
pt. „Boże Narodzenie po małopolsku”

KARTA ZGŁOSZENIA
Do konkursu pt. „Boże Narodzenie po małopolsku”
Kategoria „Niech nam gwiazdka…”
Konkurs na pamiątkę z Małopolski inspirowaną kulturą ludową, służącą promocji regionu w okresie
Bożego Narodzenia

Dane uczestnika Konkursu (należy wypełnić wszystkie pola)

Imię i nazwisko
Adres do korespondencji

Numer telefonu
Adres e –mail
Tytuł pracy/opis

Szacunkowa cena brutto

Oświadczenia :
1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, ze nie narusza ona jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu .
3. Wyrażam zgodę na prezentowanie ww. pracy w ramach wystawy pokonkursowej oraz na jej publikację w materiałach
promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m. in. w materiałach
drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach służących promocji Konkursu i Organizatora).
4. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy na udzielenie licencji do zgłoszonej na Konkurs pracy na Organizatora na warunkach
określonych w regulaminie.
5. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z
tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z
tym związane.

…………………………………
(data i miejsce)

…………………………….
(podpis autora)

KARTA ZGŁOSZENIA
Do konkursu pt. „Boże Narodzenie po małopolsku”
Kategoria „Boże Narodzenie po małopolsku”
Konkurs na pamiątkę z Małopolski inspirowaną kulturą ludową, służącą promocji regionu w okresie
Bożego Narodzenia

Dane uczestnika Konkursu (należy wypełnić wszystkie pola)

Imię i nazwisko
Adres do korespondencji

Numer telefonu
Adres e –mail
Tytuł pracy/opis

Szacunkowa cena brutto

Oświadczenia :
1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, ze nie narusza ona jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu .
3. Wyrażam zgodę na prezentowanie ww. pracy w ramach wystawy pokonkursowej oraz na jej publikację w materiałach
promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m. in. w materiałach
drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach służących promocji Konkursu i Organizatora).
4. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy na udzielenie licencji do zgłoszonej na Konkurs pracy na Organizatora na warunkach
określonych w regulaminie.
5. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z
tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z
tym związane.

…………………………………
(data i miejsce)

…………………………….
(podpis autora)

Załącznik nr 2
Do Regulaminu konkursu
pt. „Boże Narodzenie po małopolsku”

ZAŁĄCZNIK DO KART ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
PT. „BOŻE NARODZENIE PO MAŁOPOLSKU”

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
PT. „BOŻE NARODZENIE PO MAŁOPOLSKU” (UWAGA: Dotyczy uczestników będących osobą fizyczną)

Dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia do konkursu, będą przetwarzane przez Marszałka
Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres
do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, wyłącznie w celu realizacji działań związanych
z przeprowadzeniem ww. Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane będą udostępniane innym odbiorcom - na podstawie niniejszego oświadczenia Uczestnik
Konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy
w mediach, na konferencjach i wystawach pokonkursowych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w w/w karcie zgłoszenia.
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości
wzięcia udziału w Konkursie.

……………………………………………………

.....…………………………………………….

imię i nazwisko

data i czytelny podpis uczestnika

/proszę wypełnić drukowanymi literami/

* niepotrzebne skreślić

