
 
   REGULAMIN KONKURSU 

    „BEŁCHATÓW NA KARCIE WIELKANOCNEJ” 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. „Bełchatów na karcie 

wielkanocnej” zwanym w dalszej treści regulaminu konkursem.  
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 stycznia 2016 r. i kończy się w dniu 29 lutego 2016 r.    
3. Cele konkursu: 

- promocja miasta Bełchatowa, 
- promocja logo miasta Bełchatowa,  
- promocja twórczości najmłodszych mieszkańców Bełchatowa, 
- budowanie więzi mieszkańców Bełchatowa z miastem. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 
 

 
II. Organizatorzy 

 
1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Bełchatowa. 
2. Biuro Organizatora konkursu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, 

pokój 215, w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu. 
 

III. Uczestnicy i zasięg 
 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych  
w Bełchatowie. 

2. Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w konkursie za zgodą opiekunów prawnych oraz 
dyrektora szkoły wyrażoną i udzieloną pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

 
IV. Idea konkursu 

 
Choć za oknem zima, przed nami najbardziej radosne i wiosenne święta – Wielkanoc. 
Nieodłącznym elementem związanym z przygotowaniami do świąt jest zwyczaj wysyłania kartek 
świątecznych. Szczególnie, że za pośrednictwem kart możemy w nietuzinkowy sposób przesłać 
najbliższym życzenia z miejsca, z którym jesteśmy związani na co dzień. Tak własnoręcznie 
wykonane kartki, prezentujące walory miasta, to również idealna forma wyrażenia sympatii  
i więzi z miastem, w którym mieszkamy. Atuty Bełchatowa znają bowiem najlepiej sami jego 
mieszkańcy, którzy związani są z miastem na co dzień. Dlatego też, Prezydent Miasta 
Bełchatowa ogłasza konkurs pn. „Bełchatów na karcie wielkanocnej”. Ważnym elementem 
konkursu jest pokazanie walorów Bełchatowa, które należy wraz z akcentem świątecznym oraz 
logo miasta w sposób atrakcyjny i pomysłowy umieścić na projekcie kartki wielkanocnej. 
Spośród nadesłanych prac Komisja konkursowa wybierze projekty, które zostaną naniesione na 
kartkę wielkanocną promującą Bełchatów.  

 
  

V. Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić zawarte poniżej warunki: 
 

a) Zgłoszenia projektu kartki wielkanocnej do konkursu dokonuje dyrektor szkoły, do 
której uczeń uczęszcza, za zgodą opiekuna prawnego, wyrażoną i udzieloną 
pisemnie na formularzu konkursowym, stanowiącym załącznik na 1 do niniejszego 



 
regulaminu. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej www.belchatow.pl 
oraz w siedzibie Organizatora. 

b) Wykonanie projektu kartki wielkanocnej przez uczestnika konkursu, zgodnie  
z następującymi wytycznymi: 
- technika wykonania: dowolna, 
- format projektu: A3, 
- projekt powinien prezentować walory miasta Bełchatowa oraz elementy 
nawiązujące do Świąt Wielkanocnych, 
 - projekt powinien zawierać logo miasta Bełchatowa (załącznik nr 2 do regulaminu 
konkursu)  
- projekt powinien być zgodny z ideą konkursu opisaną w rozdz. IV niniejszego 
regulaminu. 

c) Na odwrocie projektu należy podać dane uczestnika tj. imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, nazwę szkoły, wiek, numer klasy. 

2. Dostarczenie wypełnionego formularza konkursowego wraz z projektem kartki wielkanocnej 
do Biura Organizatora konkursu do dnia 29 lutego 2016 r.   

3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jeden projekt kartki. 
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie do 10 projektów kartki, w każdej kategorii 

wiekowej. 
5. Projekt kartki wielkanocnej musi być utworem nienagradzalnym wcześniej w innych 

konkursach, nieobciążonym wadami prawnymi, obciążeniami lub roszczeniami osób trzecich. 
6. Uczestnicy konkursu przesyłają prace konkursowe na własny koszt.  
7. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji nt. konkursu należy kontaktować 

się z Biurem Organizatora konkursu.  
 
 

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 
 

1. Oceny zgłoszonych projektów kartki wielkanocnej dokona Komisja konkursowa powołana 
przez Organizatora. 

2. Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszonych do konkursu projektów kartki wielkanocnej 
będzie kierować się w szczególności wartością promocyjną dla Miasta Bełchatowa  
i poziomem artystycznym ocenianych projektów, a także ich pomysłowością. Każdy  
z członków Komisji będzie mógł przyznać ocenianemu projektowi od 1 do 10 punktów, 
według następujących kryteriów:  

a) wartość promocyjna miasta Bełchatowa, 
b) poziom artystyczny, 
c) pomysłowość, 

Po przyznaniu przez każdego członka Komisji punktacji, zostaną one zsumowane. 
3. Projekty będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:  

a) klasy I – III, 
b) klasy IV – VI. 

4. W każdej z dwóch kategorii wiekowych zostanie wybrany od jednego do trzech zwycięskich 
projektów.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
6. Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu bez podania 

przyczyny. 
7. Spośród nadesłanych projektów kartki wielkanocnej Komisja Konkursowa, powołana przez 

Organizatora konkursu, wybierze projekty, które następnie zostaną naniesione na kartkę 
wielkanocną promującą miasto Bełchatów. Ponadto na rewersie kartki umieszczona zostanie 
informacja o autorze projektu tj. imię i nazwisko, wiek, szkoła.  

8. W ramach konkursu Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:  
 

I. Kategoria wiekowa klasy I – III: 
a) Laureat nagrody głównej (I miejsca) otrzyma nagrodę rzeczową. Dodatkowo jego 

projekt zostanie naniesiony na kartkę wielkanocną i wydrukowany w formie karty 
pocztowej. Tak przygotowana kartka zostanie nieodpłatnie udostępniona 
mieszkańcom Bełchatowa w Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie. 



 
b) Laureat II miejsca otrzyma nagrodę rzeczową. Dodatkowo jego projekt zostanie 

naniesiony na kartkę wielkanocną. Tak przygotowana kartka w wersji elektronicznej 
zostanie umieszczona na oficjalnej stronie miasta Bełchatowa www.belchatow.pl 
oraz w formie e-kartki, z możliwością jej przesłania drogą elektroniczną. 

c) Laureat III miejsca otrzyma nagrodę rzeczową.  
 

II. Kategoria wiekowa klasy IV – VI: 
a) Laureat nagrody głównej (I miejsca) otrzyma nagrodę rzeczową. Dodatkowo jego 

projekt zostanie naniesiony na kartkę wielkanocną i wydrukowany w formie karty 
pocztowej. Tak przygotowana kartka zostanie przesłana do instytucji, organizacji  
i firm współpracujących z Miastem Bełchatów oraz także do miast partnerskich 
Bełchatowa i zaprzyjaźnionych wraz z życzeniami świątecznymi od Prezydenta 
Miasta Bełchatowa. 

b) Laureat II miejsca otrzyma nagrodę rzeczową. Dodatkowo jego projekt zostanie 
naniesiony na kartkę wielkanocną. Tak przygotowana kartka w wersji elektronicznej 
zostanie umieszczona na oficjalnej stronie miasta Bełchatowa www.belchatow.pl 
oraz w formie e-kartki, z możliwością jej przesłania drogą elektroniczną. 

c) Laureat III miejsca otrzyma nagrodę rzeczową. 
 

 
VI. Nagrody i zakończenie konkursu 

 
1. Nagroda zostanie przyznana za zdobycie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych. 
2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
3. O terminie ogłoszenia wyników konkursu, dyrektorzy szkół zostaną poinformowani za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu konkursowym. 
 

 
VII. Ochrona własności intelektualnej 

 
1. Przy tworzeniu projektu kartki wielkanocnej nie można wykorzystywać materiałów lub ich 

elementów wcześniej publikowanych, a także materiałów osób trzecich. 
2. W przypadku, gdy element projektu kartki wielkanocnej zawierać będzie wizerunek osoby 

fizycznej wymagane jest załączenie oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku 
osoby będącej na zdjęciu. Brak oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku osoby 
będącej na zdjęciu skutkować będzie odrzuceniem projektu kartki wielkanocnej.  

3. Prawa autorskie majątkowe do projektów zgłoszonych do konkursu przechodzą nieodpłatnie 
na Organizatora wraz z prawami zależnymi oraz nośnikiem na którym utrwalono projekt. 

4. Uczestnicy konkursu mogą posługiwać się pracą konkursową w celu promocji własnej 
twórczości, bądź w innym celu po udzieleniu pisemnej zgody przez Organizatora. 

5. Wszystkie przekazane do Organizatora konkursu projekty kartek wielkanocnych niepodlegają 
zwrotowi, również w przypadku odwołania konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania projektów kartek wielkanocnych na 
wszelkich polach eksploatacji obejmujących, w szczególności: 
a) utrwalanie, 
b) modyfikowanie, 
c) zwielokrotnianie dowolną techniką, 
d) wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie, wykonywanie kopii, 
digitalizację na nośnikach elektronicznych, 
e) publiczne rozpowszechnianie, 
f) wprowadzanie do sieci Internet, w taki sposób, aby zainteresowany użytkownik miał do 
nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. 

 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte 

w regulaminie.  



 
2. Informacje uzyskane od uczestników za pośrednictwem formularzy konkursowych, będą 

wykorzystywane do celów związanych z prowadzonym konkursem, tj. do sporządzenia 
zbiorczych zestawień statystycznych oraz do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie 
jej administratorem na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.). 

3. Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Organizatora konkursu oraz na oficjalnej stronie 
miasta www.belchatow.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przeprowadzenia konkursu w razie 
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował 
uczestników za pośrednictwem strony internetowej. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu  
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

  

 

http://www.belchatow.pl/

