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REGULAMIN KONKURSU 

MOJA ŚWIĄTECZNA OZDOBA 2016. 

 

§1  

Informacje ogólne 

 

1.  Organizatorem konkursu „Moja świąteczna ozdoba” jest Miejski Ośrodek Kultury  

w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 91 a. 

2. Temat konkursu: "Moja świąteczna ozdoba". 

3.  Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby indywidualne oraz grupy 

zorganizowane. 

4. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie papierowej oraz na 

stronie Organizatora www.mok.art.pl. 

§2 

Przedmiot i cel konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najładniejszych kartek i/lub bombek 

świątecznych, nawiązujących do tematyki bożonarodzeniowej, wykonanych według 

własnego pomysłu.  

2. Cele konkursu: 

a) rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

b) pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych, 

c) pogłębianie więzi szkolnych, grupowych, rodzinnych, ogólnospołecznych przy 

wspólnym wykonywaniu  prac, 

d) rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich i niepełnoletnich osób fizycznych, 

zamieszkałych na terenie Polski, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie zgodnie 

ze szczegółowymi zasadami określonymi w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, aby 

wziąć udział w Konkursie winny dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców albo 

opiekunów prawnych, udzieloną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 
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2. Rodzice albo opiekunowie prawni Uczestników, z chwilą wyrażenia zgody na 

przystąpienie do Konkursu przez niepełnoletniego uczestnika, akceptują postanowienia 

Regulaminu. 

3. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, wizerunku oraz 

wypowiedzi Uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014.1182 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia 

Konkursu. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnicy pełnoletni lub opiekunowie 

prawni uczestników niepełnoletnich wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych, wizerunku oraz wypowiedzi w powyższych celach. Administratorem 

danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu określonej powyżej 

ustawy – Organizator. Uczestnicy zachowują prawo dostępu w każdej chwili do swoich 

danych osobowych, jak również przysługuje im uprawnienie do żądania ich poprawiania 

lub usunięcia. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie 

najbliższej rodziny tych osób. 

5. Poprzez przystąpienie do Konkursu pełnoletni uczestnicy akceptują zasady zawarte 

w Regulaminie Konkursu. 

6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

 

§4   

Organizacja konkursu 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:  

- Uczestnicy do 18 lat (decyduje data zgłoszenia udziału w Konkursie);  

- Uczestnicy od 18 lat (decyduje data zgłoszenia udziału w Konkursie). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest doręczenie lub przesłanie do siedziby MOK 

dwóch rodzajów ozdób świątecznych: kartki świątecznej oraz/lub bombki choinkowej,  

w terminie do dnia  30 listopada 2016 roku (decyduje data wpłynięcia pracy). 

3. Pracę konkursową stanowi indywidualnie wykonana kartka i/lub bombka o tematyce 

świątecznej. Do konkursu można zgłaszać jedną lub maksymalnie dwie indywidualnie 

wykonane prace.   

4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:  

a) zaakceptowanie warunków Regulaminu,  

b) w przypadku osób niepełnoletnich przedstawienie zgody rodziców albo opiekunów 

prawnych na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie wizerunku na zdjęciach 
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z Konkursu, udzieloną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

c) w przypadku osób pełnoletnich wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

przetwarzanie wizerunku na zdjęciach z Konkursu, udzieloną zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

d) terminowe złożenie prac konkursowych. 

5. Konkurs składa się z  następujących etapów:  

a) czas trwania Konkursu: od dnia 7 października 2016r. od godz. 08:00 do dnia 30 

listopada 2016r. do godz. 14:00; 

b) do udziału w Konkursie uprawnia złożenie autorskiej pracy określonej w § 5 pkt 1a) 

wraz z dokumentami określonymi w § 5 pkt 1b) Regulaminu, w terminie wskazanym w 

§ 5 pkt 1d); 

c) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 

podania skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie; 

d) podanie danych teleadresowych wymienionych w § 5 ust. 2 jest warunkiem koniecznym 

dla wydania nagrody Uczestnikowi. 

 

§5 

Prace konkursowe 

1. Wymogi techniczne: 

a) prace powinny być wykonane dowolną techniką, w dowolnym rozmiarze; 

b) każdy z uczestników Konkursu może dostarczyć maksymalnie dwie prace, które będą 

oceniane indywidualnie (nie jako cykl). W przypadku zgłoszenia do Konkursu przez 

jednego Uczestnika więcej niż 2 prac jury nie będzie oceniało żadnej pracy, zaś dany 

Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie; 

c) każda praca powinna zostać opisana wg poniższego schematu - dane obowiązkowe: 

imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail; 

d) prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście lub listownie (w usztywnionej 

kopercie) na koszt Uczestnika Konkursu do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu,  

ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, z dopiskiem – „Moja ozdoba świąteczna”, do dnia 30 

listopada 2016r.,  do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora); 

e) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 

prac przesłanych pocztą; 

f) Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych.  
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2.  Wymogi prawne:  

a) Do autorskich prac powinny być dołączone następujące dokumenty: Formularz 

      zgłoszeniowy z oświadczeniem – osoby pełnoletnie (załącznik nr 1). Formularz 

      zgłoszeniowy z oświadczeniem rodziców/opiekunów – osoby niepełnoletnie (załącznik   

      nr 2).  

b) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na  

     Konkurs na swojej stronie internetowej, a także na wystawie pokonkursowej  

      i w ewentualnych wydawnictwach miejskich lub promocyjnych MOK Zabrze.  

c)  Osoba zgłaszająca prace na Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej 

      licencji na publikacje przysłanych prac lub ich fragmentów w celach związanych  

      z Konkursem, reklamą i promocją Organizatora lub Miasta Zabrze. 

d) W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace wcześniej nigdy niepublikowane,  

       nieudostępnione w internecie, które nie były wcześniej zgłaszane do udziału w innych 

       konkursach, a ponadto są oryginalnymi pracami autora. 

 

§6   

Ocena prac, ogłoszenie wyników 

1. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi Regulaminu, zostaną poddane ocenie 

przez Jury powołane przez Organizatorów Konkursu. 

2. Spośród prac konkursowych Jury nagrodzi pracę jednego autora w każdej kategorii. 

3. Werdykt Jury jest ostateczny.  

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej  

w Galerii MOK, dnia 5 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 oraz opublikowane na stronie 

internetowej www.mok.art.pl, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia 

wyników. Wystawa prac pokonkursowych będzie czynna w Galerii MOK do dnia  

31 stycznia 2017 roku. Wstęp na wernisaż oraz wystawę jest bezpłatny. 

 

§7 

Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi.  

2. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich 

Uczestnikom- Zwycięzcom Konkursu przez Organizatora. 
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3. Organizator, zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca, 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.), 

przed wydaniem nagrody/nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego 

Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród  

w wysokości 10% ich wartości. 

4. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, wizerunku 

i wypowiedzi Uczestników - Laureatów konkursu w materiałach marketingowych, za 

ich uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie. Administratorem zbioru danych osobowych 

Uczestników jest Miejski Ośrodek Kultury Zabrzu. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika 

oświadczenia, że zgłoszone prace nie będą naruszały praw osób trzecich, ani im 

zagrażały, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik zwolni 

Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności względem osoby trzeciej z tego tytułu,  

a w przypadku, gdyby Organizator poniósł koszty lub wydatki z tytułu zgłoszonych 

roszczeń, uczestnik, który zgłosił kwestionowane prace zwróci Organizatorowi 

wszelkie koszty i wydatki poniesione przez niego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania 

nagród Zwycięzcom z powodu: nieprawidłowego zarejestrowania zgłoszenia, braku 

możliwości kontaktu z laureatem, odmowy przyjęcia nagrody, podania 

nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających przekazania nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia puli nagród według 

własnego uznania. 

4. Reklamacje i roszczenia związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi 

drogą elektroniczną, na adres: kontakt@mok.art.pl najpóźniej do dnia 13 grudnia 

2016r. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 10 dni roboczych od 

jej otrzymania. O zachowaniu terminu decyduje data zarejestrowania maila od 

Uczestnika przez system Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
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6. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje jego zasady  

i postanowienia Regulaminu. 

7. W żadnym wypadku, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące 

bezwzględnie przepisy, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za 

niezawinione przez niego straty, szkody pośrednie lub bezpośrednie, utracone korzyści 

Uczestnika powstałe w związku z udziałem w Konkursie lub realizacją przyznanej 

Nagrody. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

okoliczności pozostające poza jego kontrolą, w szczególności wynikające z działania 

siły wyższej, aktów wojny lub terroru, strajków, agresji, inwazji lub działań władz. 

8.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane  

z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w szczególności operatora pocztowego, 

firm kurierskich, oraz za działania lub zaniechania Uczestników. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Uczestnika 

nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych Uczestnika w trakcie Konkursu. 

11. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, w całym okresie trwania Konkursu, 

czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie oraz powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika 

złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 

określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu określonych 

w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia 

powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu i utratę 

prawa do nagrody.  

13. Z tytułu wykluczenia Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Organizatora. 

14. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane 

polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w ten sposób w terminie 

14 dni od dnia powstania sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Organizator Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu 


