Kutno, 25.04.2016 r.

Regulamin
konkursu plastycznego na logo
„Rodzina w Centrum”
1. Informacje ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest STOWARZYSZENIE RODZINA W CENTRUM.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
3. Przedmiotem konkursu jest logo wykonane na białej koszulce, zwane dalej „logo”.
4. Konkurs skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Kutno,
zwanych dalej „Uczestnikiem”.
5. Fundatorem nagród jest Miasto Kutno.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.marsz.kutno.pl

2. Nagrody dla szkół:
I MIEJSCE – telewizor;
II MIEJSCE – urządzenie wielofunkcyjne (drukarka);
III MIEJSCE – odtwarzacz CD.

3. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
 podkreślenie wartości życia ludzkiego, rodziny jako jedności poprzez zapoznanie się
z ideą Marszu dla Życia i Rodziny;
 pobudzenie kreatywności plastycznej wśród ludzi młodych jako jednej z form
artystycznego wyrazu;
 prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

4. Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda szkoła, która zaprezentuje swoją koszulkę z logo
podczas Marszu dla Życia i Rodzin w Kutnie, w dniu 14 maja 2016 r. (szczegóły w pkt. 11
niniejszego regulaminu).

5. Warunki uczestnictwa
Warunkiem jest przesłanie potwierdzenia udziału szkoły na adres e-mail: madga2@wp.pl do
dnia 9 maja br., dostarczenie „logo” do dnia 11 maja br. do Publicznej Katolickiej Szkoły
Podstawowej w Kutnie ul. Jana Pawła II 2 (p. Dominika Wielgosz – pedagog szkolny) oraz
obecność „Uczestnika” w czasie wręczenia nagród.

W Konkursie może wziąć udział tylko jedno „logo” z każdej placówki, które spełnia
wymogi techniczne opisane w Regulaminie. Poprzez przesłanie potwierdzenia uczestnictwa
placówki w Konkursie oraz dostarczenia ”logo”, „Uczestnik” potwierdza, że Dyrektor Szkoły
zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

6. Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Przedmiotem konkursu jest „logo” wykonane na białej koszulce przez uczniów szkół
z terenu Miasta Kutno, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna.
3. Rozmiar białej koszulki jest dowolny.
4. Szkoła może zaprezentować jedno „logo”.
5. Do koszulki z „logo” należy dołączyć kartkę z nazwą szkoły i danymi autorów (imię
i nazwisko).
6. Prace nie będą zwracane.
7. Jeśli w kolejnych latach będą organizowane Marsze dla Życia i Rodziny to
Organizator zastrzega sobie prawo a „Uczestnik” wyraża zgodę na wykorzystanie
wykonanej pracy podczas marszów.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniach 12-13 maja 2016 roku. Oceny prac dokona
i werdykt sformułuje jury w składzie:
 Ks. Jerzy Swędrowski;
 przedstawiciel Urzędu Miasta Kutno;
 przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kutnie.
Werdykt jury jest ostateczny.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 maja 2016 roku na Pl.
Piłsudskiego w Kutnie podczas Pikniku Rodzinnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach
reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia,
informowania autora, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania prac.

8. Postanowienia dodatkowe
1. Organizator nie zwraca „Uczestnikom” żadnych kosztów związanych z ich
uczestnictwem w Konkursie.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
3. „Uczestnikowi” Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania
„jego” „logo” przez Organizatora, na co każdy „Uczestnik” wyraża zgodę, zgłaszając
się do Konkursu.
4. Koszulki z „logo” przechodzą na własność Organizatora.

9. Postępowanie reklamacyjne
Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej
oceny prac przez członków jury.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja nadzorująca w składzie:
 p. Magdalena Borowiecka;
 p. Aleksandra Kura.
Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność
przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem,
może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail
z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 3 (słownie:
trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później
jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na
adres: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Kutnie, ul. Jana Pawła II
2, 99-300 Kutno.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie 10 (słownie:
dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania
reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

10. Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
„Uczestnik” Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu. „Uczestnicy” Konkursu mają prawo do wglądu w
swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904
z późn. zm.).

11. Szczegółowy plan Kutnowskiego Marszu dla Życia
i Rodziny - 14 maja 2016 rok
10.00 Msza Św. w intencji Rodzin w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie, na którą
serdecznie zapraszamy;
10.50 Zgromadzenie uczestników marszu, rozdanie numerków oraz gadżetów (wiatraczki,
baloniki);
11.00 Radosny przemarsz ulicą Królewską na Pl. Piłsudskiego;
11.05 – 13.00 Piknik Rodzinny;
12.00 – 12.30 Ogłoszenie wyników konkursu na „logo” oraz wręczenie nagród.

