
KONKURS
DLA UCZNIÓW TECHNIKUM KREATYWNEGO

„Konkurs na kartkę świąteczną”

REGULAMIN
1. Warunki ogólne

1.1. Regulamin konkursu „Konkurs na kartkę świąteczną” (dalej: „Regulamin”) określa
warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacyjna Równe Szanse, adres: ul. Żołnierska
53, 71-210 Szczecin (dalej: „Organizator”).

1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej
Technikum Kreatywnego.

1.4 Konkurs polega na stworzeniu i przesłaniu Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Czas trwania konkursu

2.1. Konkurs trwa od dnia 9 grudnia 2022 r. do końca dnia 12 grudnia 2022 r. włącznie –
termin nadsyłania prac.

2.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 grudnia 2022 r.

3. Uczestnicy konkursu

3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest każdy uczeń Technikum Kreatywnego,
który przesłał Pracę Konkursową zgodną z niniejszym Regulaminem na adres email
konkursu: konkurs@technikumkreatywne.pl

4. Zasady konkursu

4.1. Zadanie konkursowe polega na:

4.1.1. Wysłaniu Pracy Konkursowej, tj. grafiki o wymiarach dłuższy bok minimum 2500 px,
300 dpi , w formacie jpg, png lub tiff, zgodnie z tematem przewodnim konkursu.
Praca Konkursowa musi być formą kartki świątecznej i zawierać takie elementy jak logo
Technikum Kreatywnego oraz CO NAJMNIEJ jeden z wybranych elementów świątecznych
takich jak choinka, św. Mikołaj, aniołek lub bałwan.



Pracę Konkursową należy wysłać na adres e-mail: konkurs@technikumkreatywne.pl. W
wiadomości należy wpisać KARTKA, imię i nazwisko autora lub autorki pracy.

4.2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

4.2.1. Technika wykonania pracy jest dowolna, jednak w ostatecznej formie musi być ona w
formacie cyfrowym (np. prace graficzne wykonane ołówkiem muszą zostać przeskanowane i
przesłanie do Organizatora w formie cyfrowej).

4.3. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa
autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające,
nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą,
w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań
określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu
przez Organizatora.

4.4. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator
poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w
szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez
Organizatora.

4.5 Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie
Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.

4.6 Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez
Jury w składzie: Krystyna Łogwinow, Magdalena Pawlak, Ola Hojczyk oraz Filip Mozol.

4.7 Prace konkursowe ocenia się według następujących kryteriów:

- zgodna z tematem, (tj. czy nadesłaną pracę należy traktować jako kartkę świąteczną)

- bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna,

4.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania
się Uczestnika do postanowień Regulaminu, w szczególności za naruszenie postanowień pkt.
4.3 - 4.4 Regulaminu, oraz w wyniku odrzucenia Pracy Konkursowej.

4.10 Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców w przypadku zbyt
małej liczby nadesłanych prac lub gdy ich poziom wykonania, zdaniem Jury, będzie zbyt
niski, aby przyznać nagrody.

4.11 Nagrodą w konkursie jest otrzymanie zlecenia od Szkoły na przygotowanie kartki
świątecznej o określonych kryteriach (na bazie zaproponowanego projektu) oraz bon na 50
PLN do wykorzystania w sklepie “Empik” za zrealizowanie tego zlecenia.
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4.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego zwycięzcy w
przypadku wysokiego poziomu zaangażowania uczestników. Nagrody dla każdego z
laureatów będą równorzędne z nagrodą główną.

5. Prawa autorskie

6.1. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza,
że posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak
również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych
na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach
Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i
serwisach internetowych.

6.2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji
niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej
udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących
polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -wprowadzenia utworu
do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu
Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
-wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu -publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w
ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie
on-line. Jednocześnie opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na
wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie
i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na
stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora

6.3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy
Konkursowej przez Organizatora na stronie internetowej Technikum Kreatywnego oraz w
mediach społecznościowych Organizatora w serwisie Facebook, Instagram i TikTok.

6. Inne postanowienia

6.1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

6.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w
szczególności w sposób wskazany w pkt. 6.2.

https://klubazji.szczecin.pl/


6.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z
nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad
Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od
decyzji Organizatora  o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania
przyczyny.

6.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje
Organizator.


