
 

 

Regulamin konkursu pt.: 

„Największa i najpiękniejsza kartka wielkanocna” 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, z siedzibą w Bydgoszczy przy                             

ul. Bołtucia 7.  

2. Celami konkursu są: 

 propagowanie tradycji i kultury polskiej związanej z wydarzeniami kalendarza liturgicznego, 

 rozwój talentów artystycznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

 pobudzanie wyobraźni dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

3. Pracownicy Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” i Fundacji „Wiatrak” oraz ich najbliższa rodzina nie 

mogą brać udziału w konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych tj. imię i nazwisko Zwycięzcy na portalach 

społecznościowych oraz stronie internetowej Fundacji „Wiatrak”.  

 

Warunki uczestnictwa i zadanie konkursowe 

 

5. Konkurs polega na stworzeniu największej i najpiękniejszej kartki wielkanocnej.  

6. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikami”. 

7. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział uczestnicy indywidualni,  

jak i grupy niezależnie od wieku. 

8. Konkurs obejmuje dwie kategorie: 

a. praca indywidualna 

b. praca grupowa 

9. Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć tylko jedną prace. 

10. Technika i wielkość wykonania pracy jest dowolna. 

11. Kryteria oceny będą obejmowały: 

 pomysłowość, 

 estetykę wykonania, 

 wyraz artystyczny, 

 samodzielność, 

 kompozycję. 

12. Każda praca musi być trwale opisana imieniem i nazwiskiem autora lub autorów. 

13. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy.  

Prace bez dołączonego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego zostaną 

zdyskwalifikowane. Formularz jest do pobrania na stronie www.wiatrak.org.pl 

14. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia, może wziąć udział w konkursie 

wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

http://www.wiatrak.org.pl/


15. Ostateczny termin dostarczania prac: 26.03.2021 r. do godz. 18:00. Prace złożone po tym terminie nie 

będą brały udziału w konkursie. (decyduje data dostarczenia pracy do placówki). 

16. Prace można dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” 

 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00. 

17. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich do pracy 

na rzecz Organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

Organizatorów, pozostając do jego dyspozycji. 

18. Oceny prac dokona powołane przez Organizatorów Jury. 

Nagroda 

19. Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone najlepsze prace w każdej z 2 kategorii 

(I, II, III miejsce). 

20. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora przy ulicy Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz, 

w wyjątkowych przypadkach może zostać przesłana drogą pocztową. Przekazanie nagrody nastąpi 

w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu. Forma oraz data przekazania nagród zostanie ustalona 

indywidualnie ze Zwycięzcami konkursu. 

21. Nie istnieje możliwość wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagród.  

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 

Reklamacje 

 

23. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnik powinien zgłaszać na 

piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia konkursu. 

24. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis 

i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 

Organizatora z dopiskiem „Konkurs pt.: Największa i najpiękniejsza kartka wielkanocna”. 

26. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

Postanowienia końcowe 

 

27.  Nadesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej oznacza akceptację warunków 

niniejszego regulaminu i polityki prywatności. 

28.  Wszelkie dane osobowe uzyskane od Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych                                     

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1000). 

29. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału,                      

a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych. Informacja o zmianach będzie zamieszczona 

na portalach społecznościowych Fundacji „Wiatrak” oraz stronie internetowej www.wiatrak.org.pl. 

30.  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego regulaminu, jeśli nie wpłynie to 

na pogorszenie sytuacji Uczestników. 

http://www.wiatrak.org.pl/


31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych. 

32.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników, 

co skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

33. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

34.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

35. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu. Wszelkie materiały 

promocyjno - reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

36.  Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela biuro Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" pod 

numerem kontaktowym: 509 433 585 / 52 32 34 810. 


