REGULAMIN KONKURSU „PRZYOZDOBIENIE SWOJEJ POSESJI HASŁEM: „I LOVE (SERCE)
KOSZALIN. BĘDZIE DOBRZE!” W RAMACH OBCHODÓW DNI KOSZALINA 2020.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „PRZYOZDOBIENIE SWOJEJ POSESJI HASŁEM: „I LOVE (SERCE)
KOSZALIN. BĘDZIE DOBRZE!” jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, zwane dalej CK105.
2. W ramach konkursu przewidziano nagrodę rzeczową i wyróżnienia związane z prezentacją
nadesłanych prac w przestrzeni publicznej miasta Koszalina.
3. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Koszalina do wspólnego, bezpiecznego
świętowania Dni Koszalina 2020.
Rozdział II
Postanowienia dotyczące zgłaszanych prac
1. W ramach konkursu „PRZYOZDOBIENIE SWOJEJ POSESJI HASŁEM: „I LOVE (bądź symbol
SERCE) KOSZALIN. BĘDZIE DOBRZE!” zgłaszane będą prace, które:
a) Zainspirowane są instalacją świąteczną pojawiającą się corocznie na Rynku Staromiejskim w
grudniu każdego roku oraz ogólnopolską i ogólnoświatową akcją „Będzie Dobrze!” dotyczącą
wpływu mieszkańców miasta na morale społeczeństwa w kwestii walki z pandemią koronawirusa.
b) Połączą deklarację jedności i wsparcia z miastem i mieszkańcami miasta Koszalin, które obchodzi
kolejne urodziny z akcją podtrzymania na duchu mieszkańców miasta, którzy mniej lub bardziej
dotknięci są pandemią koronawirusa.
c) Wykonane będą w oknach, drzwiach na balkonach, w przydomowych ogródkach, w loggiach,
garażach bądź na innych elementach mieszkania uczestnika, które to elementy są widoczne dla
osób spoza mieszkania uczestnika.
d) Na których dobrze widoczne są wykonane własnoręcznie zdobienia elementów mieszkań (patrz
pkt 1 c), zawierające dwa hasła: „I LOVE (lub symbol SERCA) KOSZALIN” i „BĘDZIE DOBRZE!”
e) W formie dokumantacji zdjęciowej (do 3 zdjęć max. w rozdzielczości min. 72 dpi.) przesłane
będą na adres radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl do dnia 22.05.2020 r. W tytule maila należy
wpisać: I LOVE KOSZALIN.
f) Nie zawierają elementów reklamy zakładów, przedsiębiorstw, firm i podobnych podmiotów
prywatnej działalności gospodarczej.
g) Wykonano w przestrzeni własnego mieszkania bądź domu jednorodzinnego. Dopuszcza się w
przypadku gdy efekt końcowy pracy zakłada zagospodarowanie większej przestrzeni, wykraczającej
poza własne lokum wykonanie prac zespołowych, wykonanych przez uczestnika i jego sąsiadów,
wspólnotę mieszkaniową etc. W takim przypadku uczestnikiem konkursu zostaje osoba, która
prześle ze swojego adresu mailowego dokumentację zdjęciową (patrz pkt. 1 e).
UWAGA! Wszelkie prace wykonane w grupach, w których znajdują się osoby niezamieszkujące ze
sobą na co dzień muszą być wykonane w poszanowaniu przepisów dotyczących zachowania
dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa przez każdą z osób wykonującą pracę (w przypadku
gdy do wykonania pracy należy opuścić własne mieszkanie, posiadłość etc. i znaleźć się w
przestrzeni publicznej).
2. Postanowienia dodatkowe:
a) W konkursie przewidziano 1 (słownie: jedną) nagrodę główną dla najbardziej oryginalnej,
atrakcyjnej wizualnie, starannie wykonanej pracy. Nagrodą będzie nagroda rzeczowa, na temt
której szczegóły podane będą bliżej terminu Dni Koszalina 2020.
b) Wybrane fotografie z dokumentacji zdjęciowych wszystkich uczestników połączone będą w
kolaż, który będzie prezentowany na stronie internetowej CK 105 w Koszalinie, na facebookowym

profilu Kultura w Koszalinie. Niewykluczone są prezentacje kolażu na ekranie zewnętrznym Urzędu
Miejskiego, bądź w TV Max.
c) Prace należy przysyłać na podany adres mailowy i w podanej formie (patrz pkt 1 e) do dnia
22.05.2020 r., do godz. 23:59. Każdy nadesłany mail powinien zawierać dane uczestnika: imię i
nazwisko.
d)
d) Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Koszalina. Dopuszczalny jest udział w Konkursie
Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest dołączenie
pisemnej zgody jego prawnych opiekunów (do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody prawnego
Opiekuna).
e) W razie pytań dotyczących szczegółów konkursu odpowiedzi udziela Radosław Czerwiński,
kierownik
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Koszalinie;
mail:
radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl, trel.: (94) 347-57-39 lub 607-882-605
Rozdział III
Postanowienia dotyczące uczestników, przebiegu konkursu i praw autorskich
1.
Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz
podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z
autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach
związanych z Konkursem, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej jak też za
pośrednictwem mediów elektronicznych (internet). Uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (Imię, Nazwisko) oraz upoważnia do
umieszczania tych danych i ich rozpowszechniania we wszelkich publikacjach w formie drukowanej
oraz elektronicznej. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przed ogłoszeniem wyników Konkursu zgłoszona przez niego praca zostanie wyłączona
z Konkursu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez
Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.
3. Prace zakwalifikowane do niniejszego Konkursu zostaną opublikowane w formie folderu
Konkursowego na profilu Facebook „Kultura w Koszalinie” w dniu 22.05.2020r. (piątek) o godz.
12:00.
4. Głosowanie na najlepszą pracę konkursową potrwa do dnia 24.05.2020r. (niedziela) do godz.
12:00
5. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony drogą głosowania internetowego, w którym będzie
mogła wziąć udział każda osoba posiadająca konto Facebook. Głosowanie odbędzie się za pomocą
kliknięć „Lubię to” oraz innych pozytywnych emotek (najlepsza praca zostanie wyłoniona na
podstawie największej ich ilości).
6. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 24.05.2020r. (niedziela) na profilu Facebook
„Kultura w Koszalinie” o godz. 17:00.
7. Organizator skontaktuje się z nagrodzonym Uczestnikiem w terminie do trzech dni roboczych od
daty ogłoszenia wyników Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania
z Konkursu prac, które:
a) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z tematem i wytycznym
Konkursu)
b) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym regulaminie;
c) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www. ck105.koszalin.pl oraz na
profilu Facebook „Kultura w Koszalinie”

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O
zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

