REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Tworzymy kulturę szacunku w Internecie”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ POLICJI WE WROCŁAWIU
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki odbywania się
konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, na ukazanie w sposób artystyczny ( plakat,
rysunek, artykuł, przedstawienie teatralne, utwór) bezpiecznego korzystania z Internetu
oraz jego użytkowania z szacunkiem dla innych użytkowników.
2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Tworzymy kulturę szacunku w Internecie”.
3. Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszeniowa (załącznik nr 1) dostępne są na stronach
internetowych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
§2
Organizator i Patroni Honorowi
1. Organizatorem Konkursu jest Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Patronami Konkursu są: Wrocławskie Centrum Seniora, Starosta Powiatu
Wrocławskiego Pan Roman Potocki oraz Centrum Technologii Audiowizualnych we
Wrocławiu, zwani dalej „Patronami Honorowymi”.
§3
Przedmiot Konkursu i wymagania
1. Przedmiotem Konkursu jest ukazanie w sposób artystyczny ( plakat, rysunek, artykuł,
wiersz, przedstawienie teatralne, utwór) kulturę szacunku w Internecie oraz jak
bezpiecznie go użytkować.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach:
I. literacka (wiersz, artykuł)
II. plastyczna (rysunek, plakat)
III. multimedialna (utwór, przedstawienie teatralne, prezentacja)
3. Do konkursu mogą zgłaszać się Kluby Seniora z Wrocławia oraz z terenu Powiatu
Wrocławskiego, seniorki zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz indywidualnie
-seniorzy nie zrzeszeni.
4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie
zgłoszone w ramach innych konkursów.
5. Prace powinny spełniać następujące wymagania:
a) praca powinna ukazywać kulturę szacunku w Internecie oraz jak bezpiecznie go
użytkować
b) prace plastyczne zgłoszone do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką
ręczną, rysunkową lub malarską, pozwalającą na jej utrwalenie na arkuszu o formacie,
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c) przedstawienie teatralne zgłoszone do konkursu nie może przekraczać 10 min.
d) treść artykułu, treść wiersza, utwór nie może zawierać wulgaryzmów i przekraczać 2
stron A4 oraz musi być napisany w języku polskim.
e) na odwrocie każdej pracy plastycznej, artykułu, wiersza należy umieścić swoje imię,
nazwisko oraz w przypadku seniorów zrzeszonych - nazwę Klubu Seniora lub innej
organizacji.
f) przedstawienie teatralne oraz utwór powinno być nagrane w formacie AVI,
6. Prace, które nie będą spełniać wymagań określonych w pkt 4 nie będą rozpatrywane.
§4
Warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich Klubów Seniora z Wrocławia oraz Powiatu
Wrocławskiego oraz seniorów niezrzeszonych.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie
z wymogami Regulaminu Konkursu oraz prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej
(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
3. Udział w Konkursie oraz podanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne.
4. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
5. Każdy z Uczestników ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych. Do każdej
nadesłanej pracy należy dołączyć prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową.
6. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu, rozumie się nadesłanie jej w nieprzekraczalnym
terminie do 28 lutego 2018 roku. Decyduje data wpływu pracy.
7. Wykonane prace z dopiskiem „na konkurs pt. ,, Tworzymy kulturę szacunku w Internecie”
należy składać na adres:
a) Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław,
8. Prace można składać osobiście bądź przesłać za pośrednictwem kuriera lub Poczty
Polskiej.
9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy pracy. Prace wysłane za pobraniem nie zostaną
odebrane.
10. Organizator oraz Patroni Honorowi nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie
dotarły do nich z przyczyn od nich niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów
poczty lub firm kurierskich.
§5
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane najlepsze prace z każdej kategorii, którym przyznane zostaną odpowiednio I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz zostaną wybrane prace wyróżniające się.
3. Ocena nadesłanych prac dokonana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
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4. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Centrum
Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
5. Jury w dniach 5-8 marca 2018 roku dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców
konkursu.
6. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny prac pod względem następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematem konkursu,
b) wyrazistość przekazu,
c) oryginalność pracy.
7. Jury, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w pkt 6, przyzna nagrody rzeczowe.
8. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
9. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.
10. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
oraz Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.
11. Organizator nie później niż do 12 marca 2018 roku powiadomi drogą e-mailową oraz te lefoniczną osoby, których prace zostały wyróżnione oraz o konieczności osobistego odebrania nagród podczas oficjalnej gali wręczenia nagród
12. Termin wręczenia nagród, zostanie podany 13 marca 2018 roku na stronach interneto wych Organizatora.
13. Nagrody główne należy odebrać osobiście. Koszty związane z dojazdem pokrywa
uczestnik.
§6
Prawa autorskie
1. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody przez autora pracy na jej nieodpłatną częściową lub całościową publikację przez Organizatora lub przekazanie osobie
trzeciej. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
2. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy w dowolnym celu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnienie następujących danych:
imię, nazwisko, nazwa Klubu Seniora, do której autor pracy uczęszcza.
4. Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczenia nagród.
5. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie niniejszym Regulaminem.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu oraz terminu wręczenia nagród.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie pytania oraz uwagi można kierować na adres:
lukasz.raczkowski@wroclaw.wr.policja.gov.pl
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU POD NAZWĄ
,,TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W INTERNECIE’’

1. NAZWA I ADRES UCZESTNIKA :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2. IMIĘ I NAZWISKO, WIEK UCZESTNIKA KONKURSU:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………

..……………………………..…………………

Miejscowość, data

Podpis autora

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu.

…………………………………

..……………………………..…………………

Miejscowość, data

Podpis autora / opiekuna prawnego
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