Regulamin konkursu
„Pocztówka Niepodległości”
§ 1 Organizator Konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie.
2. Adres Organizatora:
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie
ul. Nadrzeczna 1
16-010 Wasilków
Tel. 534-885-400
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie
ul. Białostocka 19,
16-010 Wasilków
Tel. 85 718 52 32
§ 2 Cele Konkursu:
Cele konkursu:
1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.
2. Kształtowania poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej.
3. Integracja międzypokoleniowa.
4. Zainteresowanie tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową.
§ 3 Adresaci konkursu
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Wasilków bez ograniczeń wiekowych.
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§ 4 Zasady uczestnictwa
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 skany fotografii dotyczącej osoby z rodziny
lub sąsiedztwa: żołnierza lub uczestnika działań na rzecz niepodległości Polski w latach
1917-1921 wraz z krótkim opisem lub udostępnić zdjęcie do zeskanowania w biurze
Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 1 w godzinach
8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
Skany fotografii nadesłanych na konkurs muszą pochodzić z archiwum rodzinnego co jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tym fakcie.
Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z rożnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
Skany fotografii należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
konkurswasilków@gmial.com. W tytule prosimy napisać „Pocztówka Niepodległości”
w wiadomości e-mail należy również umieścić:

a) imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy oraz krótki opis do skanu fotografii (3-4 zdania
pojedyncze), imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób
niepełnoletnich)
b) podpisaną klauzulę zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem
uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego.
c) w przypadku osób niepełnoletnim oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 5 lit. b
w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te
stanowią jednocześnie zgodę na udział dziecka/podopiecznego w konkursie.
6. Wysłanie skanu fotografii na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na organizatora prawa własności.
7. Skany fotografii nie spełniające zasad w konkursie nie wezmą udziału w konkursie.
8. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem:
www.mbpwasilkow.pl Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie oraz na stronie
internetowej pod adresem: www.moakwasilkow.pl, facebook Miejskiego Ośrodka
Animacji Kultury w Wasilkowie.
9. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
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§ 5 Ocena prac konkursowych
Termin nadsyłanych skanów fotografii mija 23.02.2019 r. (data nadesłanie e-maila).
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
O wyłonieniu zwycięzców decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
§ 6 Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 26.02.2019 r.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatora
konkursu.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie o wynikach
konkursu.
Najciekawsze zdjęcia zostaną opublikowane w formie pocztówek.

§ 7 Nagrody i wyróżnienia
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Wszystkim laureatom zostaną wręczone nagrody w dniu 3.03.2019 r. (niedziela) podczas
Wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – teren Kościeliska w
Wasilkowie ok. godz. 13:30.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs skanów fotografii
(oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora) na stronach internetowych pod adresem:
www.mbpwasilkow.pl Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie oraz na stronie

internetowej pod adresem: www.moakwasilkow.pl, facebook Miejskiego Ośrodka
Animacji Kultury w Wasilkowie.
3. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczenia skanów fotografii nadesłanych
na konkurs (oznaczonym imiennie i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie
materiałach promocyjnych.
4. Uprawniania, o których mowa powyżej w pkt. 2 i 3, przysługują Organizatorowi
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów skanów, a wymaganych
w §4 ptk. 5 lit b).

