
REGULAMIN KONKURSU  

PT.: "JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ RADZIONKÓW ZA 50 LAT" 

 

§1 

1. Organizatorem konkursu pt. „Jak będzie wyglądał Radzionków za 50 lat”, zwanego 

dalej Konkursem, jest Urząd Miasta Radzionków. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców, których prace zostaną zamieszczone  

w kapsule czasu, zamieszczonej w płycie Rynku, rozwijanie aktywności twórczej 

mieszkańców Radzionkowa oraz promocja miasta. 

 

3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:  

a) pierwsza: plastyczna, skierowana do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy 

Radzionków. 

b) druga: literacka, skierowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. 

4. Przedmiotem konkursu w kategorii plastycznej jest wykonanie pracy w formacie A4  

w dowolnej technice malarskiej (np. rysunek, szkic, akwarela, itp.). 

5. Przedmiotem konkursu w kategorii literackiej jest stworzenie, w dowolnej formie 

pisemnej, pracy o objętości max. 2 stron maszynopisu. 

 

§2 

1. Warunkiem zgłoszenia uczestnika do Konkursu jest dostarczenie pracy drogą 

elektroniczną w określonym regulaminowo terminie.  

2. Prace w kategorii plastycznej należy zeskanować lub sfotografować, tak aby były 

dobrze widoczne. 

3. Prace w kategorii literackiej powinny być sporządzone w edytorze tekstów i zapisane w 

formacie umożliwiającym jego odczytanie. Dopuszcza się możliwość sporządzenia pracy 

odręcznie, wtedy należy ją zeskanować bądź sfotografować, tak aby treść była dobrze 

widoczna. 

4. Uczestnicy przystępując do Konkursu, przyjmują do wiadomości, że praca konkursowa 

powinna spełniać następujące warunki:  

a) Pomysł oraz technika wykonania prac jest dowolna, powinna być wynikiem osobistej 

twórczości uczestników, 

b) Nie można naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 

autorskich, 

c) Każda praca powinna zawierać takie informacje jak: 

 - imię i nazwisko twórcy 



 - w przypadku uczniów: nazwa szkoły oraz klasa 

 - data ukończenia pracy 

 

§3 

1. Konkurs w kategorii plastycznej podzielony jest na 3 grupy wiekowe: 

 - I: klasy 1-3 

 - II: klasy 4-6 

 - III: klasy 7-8 

2. Konkurs w kategorii literackiej odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe. 

3. Organizator Konkursu powoła Komisję konkursową, która oceni prace konkursowe  

w terminie 7 dni od zakończenia regulaminowego terminu składania prac. 

 Kryteria oceny:  

 - oryginalność ujęcia tematu, 

- zgodność z tematyką konkursu,  

 - kreatywność,  

 - walory estetyczne i artystyczne. 

4. Komisja Konkursowa, spośród zgłoszonych prac, wyłoni 5 najlepszych z każdej 

kategorii/grupy wiekowej, które zostaną nagrodzone. 

5. Fundatorem nagród jest Gmina Radzionków. 

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega żadnej zmianie.  

 

 

§4 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2020 roku do Urzędu Miasta 

Radzionków drogą elektroniczną na e-maila: kapsula-czasu@radzionkow.pl  

2. W tytule e-maila należy wpisać słowo „konkurs” oraz imię i nazwisko uczestnika. 

3. W treści e-maila należy wpisać "Zapoznałem/am się z treścią regulaminu i klauzuli 

informacyjnej i akceptuję zawarte tam zapisy". 

4. Przesłanie pracy wiąże się z akceptacją regulaminu i klauzuli informacyjnej. 

5. Dodatkowych informacji udziela Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej,  

tel. 32 388-71-45 lub 32 388-71-55. 

 

 

 



§5 

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie i klauzuli informacyjnej oraz sporne rozstrzyga 

Komisja oraz Organizator Konkursu. 

2. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i zostaną wykorzystane w celach 

promocyjnych, m.in. publikowane w prasie, Internecie, itp. oraz zostaną umieszczonee w 

kapsule czasu na 50 lat (bez możliwości wcześniejszego wydobycia), po uprzednim 

zgraniu na nośniki cyfrowe, takie jak płyta CD, pendrive i dysk. Nadesłane prace zostaną 

także zapisane na dysku zewnętrznym i przechowywane wieczyście w Urzędzie Miasta 

Radzionków. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nadesłanych prac oraz ich nie 

zwraca. 

 

§6 

1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych Organizatora Konkursu.  

2. Każda osoba, która prześle pracę konkursową (uczestnik, rodzic lub opiekun prawny 

dziecka niepełnoletniego), oświadcza, że zapoznała się z zasadami zawartymi  

w regulaminie i klauzulą informacyjną. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 

będzie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym - rozwijanie aktywności 

twórczej mieszkańców Radzionkowa oraz promocja miasta. 

3. Każda osoba, która prześle pracę konkursową, oświadcza, iż jest jej autorem  

i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, które pozbawione są 

jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich. Dodatkowo, 

autor pracy wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich. 

 

4. Autor pracy udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z 

pracy przez czas nieokreślony na terytorium całego kraju na następujących polach 

eksploatacji:  
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju;  
(c) użyczenie egzemplarzy pracy;  
(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  

(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do Regulaminu. 

 


