REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Beksiński… ROMANTYZM NIEOCZYWISTY”
Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie serdecznie zaprasza
mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego do udziału w konkursie plastycznym „Beksiński…
ROMANTYZM NIEOCZYWISTY”.
ORGANIZATOR KONKURSU
Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
PRZEDMIOT KONKURSU
Należy wykonać jedną pacę plastyczną w dowolnej technice nawiązującą do tematu konkursu
„Beksiński… ROMANTYZM NIEOCZYWISTY”. Prace oceni Komisja Konkursowa, biorąc
pod uwagę kreatywność autora pracy plastycznej oraz jakość pracy konkursowej.
CEL KONKURSU
Konkurs plastyczny „Beksiński… ROMANTYZM NIEOCZYWISTY” ma na celu pobudzenie
kreatywności mieszkańców powiatu ciechanowskiego i rozwijanie ich uzdolnień
artystycznych. Konkurs ma również na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu
ciechanowskiego twórczości artystycznej Zdzisława Beksińskiego w związku z organizowaną
wystawą „Beksiński w Opinogórze… Romantyzm Nieoczywisty”.
UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego od 15 r.ż. Konkurs
skierowany jest do uczestników indywidualnych. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie
więcej niż jedną pracę.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Ciechanowskiego.
2. Z udziału w Konkursie wyłącza się:
a) osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo sztukami plastycznymi
b) pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i jednostek podległych
Starostwu Powiatowemu w Ciechanowie.
3. Udział w konkursie polega na dostarczeniu pracy plastycznej nawiązującej do tematu
Konkursu.
4. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie formularza
zgłoszeniowego dla właściwej kategorii wiekowej. W tym celu, w terminie do 25
października 2021 r. do godz. 12.00., należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w
Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, II piętro, pokój nr 203:
1) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z zawartymi w nim
oświadczeniami, którego wzór stanowi:
a) dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 1 do Regulaminu,

b) dla osób pełnoletnich – załącznik nr 2 do Regulaminu;
2) 1 pracę plastyczną, nawiązującą do tematu Konkursu.
5. Zgłoszoną pracę konkursową należy opatrzyć tytułem oraz imieniem i nazwiskiem Autora
pracy.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace już wcześniej prezentowane lub zgłoszone do
innych konkursów.
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik
Konkursu
poprzez
dokonanie
zgłoszenia
pracy
oświadcza,
że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa
majątkowe.
2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora
do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu,
a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora,
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także
utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,
w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania
za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie
i odtwarzanie zgłoszonej pracy, a także innego ich używania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu;
4) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie,
elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie
wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci
komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
5) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po
utrwaleniu na nośnikach obrazu;
6) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, produkt placement, public relations;
7) inne przypadki rozpowszechniania zgłoszonej pracy, w tym wyświetlanie fotografii
i ich utrwaleń;
8) dokonywanie opracowań zgłoszonej pracy, w tym prawo do obróbki komputerowej
oraz wprowadzania zmian i modyfikacji pracy, w szczególności ze względu
na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami
rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań
i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
3. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.
OCENA PRAC
1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie i zarejestrowane przez Komisję Konkursową,
powołaną przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w terminie do
31 października 2021 r. na stronie internetowej www.ciechanow.powiat.pl.
3. Przy ocenie prac Komisja zastosuje następujące kryteria:
1) zgodność z tematem konkursu
2) walory artystyczne pracy.
4. Komisja Konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
1) I kategoria: uczestnicy w wieku: 15-18 lat
2) II kategoria: uczestnicy powyżej 18 r.ż.
5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane
do wiadomości na stronie internetowej www.powiat.ciechanow.pl.
NAGRODY
1. Uczestnicy konkursu, którym Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsce w obu
kategoriach, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.
3. Sponsorem nagród rzeczowych jest Centrum Handlowe MRÓWKA, Salon Odzieży
Męskiej BYTOM S.A. w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie
internetowej Organizatora i na Facebooku Organizatora w ramach promocji konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga
Organizator.
4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
5. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione w regulaminie,
można uzyskać pod numerem telefonu 729 055 947.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

