Regulamin
„ Kulturalny Antywirus - rodzinny konkurs dla domatorów”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu „ Kulturalny Antywirus - rodzinny konkurs dla domatorów” są:
− Urząd Miasta Mysłowice, z siedzibą przy ul. Powstańców 1; 41-400 Mysłowice, Kancelaria
Prezydenta Miasta;
− Mysłowicki Ośrodek Kultury, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 7; 41-400 Mysłowice.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium miasta Mysłowice.
II. UCZESTNICY
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Mysłowic.
2. Uczestnikami mogą być osoby indywidualne lub zespoły wieloosobowe, bez względu na wiek.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Oznacza to, że autorom prac nie przysługuje żadne
wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie projektu.
4. Konkurs ma charakter otwarty.

III. CEL I BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU
1. Celem Konkursu jest przedstawienie w formie artystycznej (wiersz, piosenka, teledysk, praca
plastyczna itp.) sposobu na spędzenie wolnego czasu wraz z rodziną w czasie epidemii
Koronawirusa.
2. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej:
www.m-ok.pl.
2. Koordynatorem wydarzenia w imieniu organizatorów jest Mysłowicki Ośrodek Kultury
tel. 603 798 596.
IV. HARMONOGRAM
1. Termin ogłoszenia konkursu: 19 marca 2020r.,
2. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 27 marca 2020 r. do godziny 16:00.

3. Termin powiadomienia o przyznaniu nagrody: do 3 kwietnia 2020 r.
4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 r.,

V. ZASADY, TRYB ZGŁASZANIA, PRZEBIEG KONKURSU
1. Projekt zgłoszony do Konkursu, powinien być autorską pracą własną osoby/zespołu/rodziny.
2. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić maksymalnie jedną pracę.
3. Konkurs będzie przebiegał na Facebooku - profil Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Prace do
konkursu można zgłaszać poprzez publikowane ich

w formie zdjęcia, filmu, lub tekstu

w komentarzach pod postem informującym o konkursie.
4. Technika opracowania projektów jest dowolna.
5. Pracę konkursową należy dostarczyć w TERMINIE do 27.03.2020r.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację materiału
konkursowego oraz imienia i nazwiska autora przez Mysłowicki Ośrodek Kultury na potrzeby
przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
7. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje termin złożenia materiałów.
8. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, spośród osób, które przekazały prace na konkurs.
9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką i oryginalność.
10. Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
11. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz
w mediach społecznościowych, których MOK jest administratorem.
12. Wszystkie prace przekazane na konkurs organizator ma prawo zaprezentować szerszej
publiczności w dowolnie przez siebie wybranej formie: wystawie, prezentacji filmowej itp.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość i treść zgłoszonych materiałów
konkursowych
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działanie osób trzecich.
15.. Zgłoszone przez uczestników prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności
praw z zakresu własności intelektualnej oraz muszą być zgodne z RODO.
17. Praca konkursowa musi być pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.
18. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
19. Niewypełnienie lub złamanie przez uczestnika któregokolwiek z wymogów niniejszego
regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w konkursie. Decyzję o wykluczeniu

podejmuje komisja konkursowa. Komisja konkursowa ma prawo, w każdym czasie, odrzucić
zgłoszenie, którego dokonano z naruszeniem niniejszego regulaminu.
20. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
VI. KOMISJA KONKURSOWA
W skład komisji konkursowej powołanej przez organizatora wejdą przedstawiciele Mysłowickiego
Ośrodka Kultury.
VII. NAGRODY
1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, spośród osób, które przekazały prace na konkurs.
2.

Zdobywcy

miejsc

od

I

do

III

zostaną

nagrodzeni
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finansowymi

lub rzeczowymi:
- miejsce I: nagroda finansowa,
- miejsce II: nagroda rzeczowa,
- miejsce III: nagroda rzeczowa.
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką i oryginalność.
4. Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
VIII. PRAWA AUTORSKIE
Zgłoszenie do konkursu jest tożsame ze zgodą na wykorzystanie przesłanych materiałów oraz
wizerunku do działań marketingowych i promocyjnych Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz
Urzędu Miasta Mysłowice.
IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU
1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej, na adres
Mysłowickiego Ośrodka Kultury, w czasie trwania konkursu oraz w terminie 2 dni od dnia
wyłonienia zwycięzcy z dopiskiem „Praca na konkurs „ kulturalny antywirus - rodzinny konkurs
dla domatorów” – reklamacja”. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data wpływu
reklamacji.
2. Prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu konkursu przysługuje jedynie uczestnikom
konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji oraz
dokładny adres i wskazanie przyczyn reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
doręczenia.
5. Decyzja organizatorów w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
organizatorów zostanie powiadomiony drogą mailową na adres uczestnika podany w reklamacji.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady konkursu określa wyłącznie regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin konkursu dostępny jest w czasie trwania konkursu na stronie internetowej
organizatorów oraz w siedzibie organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w konkursie, a także w przypadku jeżeli będzie to
uzasadnione potrzebą zapewnienia właściwego przebiegu konkursu, w szczególności zapobiegania
nadużyciom. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego brzmienia
regulaminu na stronie internetowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury.
4. Koszty przygotowania oraz dostarczenia pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad realizacji konkursu lub do odwołania
konkursu, w przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania, w tym publikowania, przygotowanych
prac oraz danych osobowych na potrzeby promocji konkursu.

