
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój niezwykły sąsiad 60+”

I Organizator

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 
8743131

II Czas trwania konkursu: od 12 października 2016r. do 10 listopada 2016r.

III Uczestnicy

 Osoby w każdym wieku.

IV Kategorie

Konkurs odbywa się pod hasłem: „ Mój niezwykły sąsiad 60+” i obejmuje prace osób w każdym 
wieku, a głównym tematem prac plastycznych są seniorzy, którzy w jakiś szczególny sposób (np.: 
poprzez swoje zainteresowania, pasje, postawę, zaangażowanie w życie społeczne) wyróżniają się 
na tle innych.

V Cel konkursu

1. Pobudzenie zainteresowania życiem  i środowiskiem osób starszych.
2. Zwrócenie uwagi szerokiego grona odbiorców na szczególną  rolę i wartość seniorów
2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się 
osobami starszymi.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej u uczestników konkursu.
4. Prezentacja prac plastycznych ukazujących osoby starsze, które w jakiś szczególny sposób 
wyróżniają się w środowisku lokalnym.

VI Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne ukazujące osoby starsze, wyrażające „niezwykłość” 
przedstawianej osoby,  wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Zgłoszone prace należy opisać na jej odwrocie w następujący sposób:
a) tytuł pracy
b) dane osoby przedstawionej w pracy( imię,nazwisko osoby, adres, numer telefonu)
c) imię i nazwisko autora oraz jego adres, numer telefonu
4. Autorzy prac podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego regulaminu.
5. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www Centrum Promocji i 
Kultury w Brzezinach oraz na jego profilu Facebook, a także w tygodniku”BIS”.
 
VII Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Technika wykonania prac jest dowolna.



3. Format prac nie powinien być mniejszy niż format A4.
4. Jeśli na pracach konkursowych znajdzie się portret człowieka, uczestnik konkursu przesyłając 
pracę, zapewnia, że osoba, której wizerunek na niej się znajduje wyraziła nieodpłatną zgodę na jego
publikację.
5. Autor pracy załączy również zgodę osoby przedstawionej na pracy na udostępnienie Centrum 
Promocji i Kultury w Brzezinach jej danych osobowych: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania,
nr telefonu.
6. Jeden autor może dostarczyć jedną pracę.
7. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących tematu Konkursu. Z udziału 
w Konkursie mogą zostać wykluczone prace uszkodzone, zniszczone.

VIII Terminy

1. Prace należy należy przekazać osobiście lub przesłać do dnia 10 listopada 2016r. (liczy się data 
stempla pocztowego) na adres:

Centrum Promocji i Kultury
ul. Sienkiewicza 10/12
95-060 Brzeziny

email: kontakt@cpik-brzeziny.com.pl

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Mój niezwykły sąsiad 60+”.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za 
nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14-16 listopada 2016r., a uroczyste rozdanie nagród 
uczestnikom konkursu, którzy zajęli I, II i III miejsce oraz osobom prezentowanym na 
wyróżnionych pracach nastąpi podczas  uroczystości z okazji Europejskiego Dnia Seniora w dniu 
21 listopada 2016r. w sali Urzędu Miasta Brzeziny.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, na profilu 
Facebook oraz w tygodniku „BIS”.

IX Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoważny  z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 
przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione 
zgodnie z ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału 
w konkursie.
2. Organizator informuje, że dane osobowe laureatów i uczestników konkursu (imię i nazwisko) 
mogą zostać opublikowane w materiałach Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz na 
stronie internetowej CPiK oraz w serwisie Facebook.
3. W sprawie roszczeń dotyczących prac wnoszonych przez osoby trzecie, odpowiedzialność ponosi
ich autor.
4. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, w tym publikowanie przez 
Organizatora konkursu przekazanych przez niego prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie konkursu.

mailto:kontakt@cpik-brzeziny.com.pl


Informacje o konkursie można uzyskać:

Centrum Promocji i Kultury:
ul. Sienkiewicza 10/12
95-060 Brzeziny
tel: 468743131
email: kontakt@cpik-brzeziny.com.pl


