REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „PRZYGOTUJ TORT NA URODZINY
KOSZALINA”

§1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Przygotuj tort na urodziny Koszalina”, zwanego dalej
„Konkursem” jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
2. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Koszalina do wspólnego, bezpiecznego
świętowania Dni Koszalina 2020. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników tortu na
urodziny miasta.
3. Konkurs trwa od 11.05.2020r. Do 24.05.2020r. Roku.

§2. Uczestnicy.
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która w terminie od 11.05.2020r. do
22.05.2020r. prześle na adres Organizatora pracę konkursową. Osoba ta zwana jest w dalszej części
regulaminu „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.
3. 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).

§3. Warunki udziału w Konkursie.
Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest
jednoznaczne z pełną jego akceptacją.
2. Zgłaszana przez uczestnika praca konkursowa (tort) powinna zostać wykonana własnoręcznie,
specjalnie na niniejszy Konkurs.
3. Dowolnej wielkości tort może zostać wykonany z dowolnych produktów spożywczych (słodkich
i słonych). Potrawa musi być jadalna – jest to niezbędny warunek do zakwalifikowania pracy do
udziału w Konkursie.
4. Dekoracja tortu może nawiązywać do herbu, logotypu i barw Koszalina. Zgłaszana do Konkursu
praca nie może naruszać tzw. „dobrego smaku”, jak również obrażać uczuć innych. W przypadku
powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do konkursu należy wyłącznie do
Organizatora.

§4. Zgłoszenie do Konkursu i konkursowy harmonogram.
1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość prac konkursowych w terminie do dnia
20.05.2020r. do godz. 23:59. Prace zgłaszane po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać w formie zdjęć wraz z opisem lub przepisem na adres email: karolina.asanowicz@ck105.koszalin.pl lub sylwia.purta@ck105.koszalin.pl. Uczestnik
może przesłać do trzech zdjęć konkursowych.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę Konkursu, np. Jan Kowalski_Konkurs
Kulinarny
b) W treści e-maila: nazwę, opis pracy lub dokładny przepis, pozwalający na wykonanie potrawy

c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcia pracy w formacie jpg, w rozdzielczości 72 dpi. Pliki
powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz kolejnym numerem (w przypadku
większej ilości zdjęć).
5. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednej pracy konkursowej należy wysłać
każdą z nich w osobnym zgłoszeniu, podając dodatkowo w tytule e-mail nazwę pracy, np. Jan
Kowalski_Konkurs Kulinarny_Tort bezowy
6. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994
nr 24 poz. 83).
7. 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.
8. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez
Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§5. Sposób wyłonienia Zwycięzców.
1. 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.
2. Głosowanie na najlepsza pracę konkursową potrwa do dnia 24.05.2020r. (niedziela) do godz.
12:00
3. 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).
4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 24.05.2020r. (niedziela) na profilu Facebook
„Kultura w Koszalinie” o godz. 17:00.
5. Organizator skontaktuje się z nagrodzonym Uczestnikiem w terminie do trzech dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu.

§6. Nagrody w Konkursie.
1. W ramach konkursu przewidziano nagrodę rzeczową i wyróżnienia związane z prezentacją
nadesłanych prac w przestrzeni publicznej miasta Koszalina.

§7. Ochrona praw autorskich.
W przypadku wątpliwości co autentyczności zdjęć przesłanych w zgłoszeniu Organizator ma
prawo:
1. zweryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. poprosić Uczestnika o przesłanie zdjęć z procesu tworzenia pracy konkursowej.
3. odrzucić pracę konkursową naruszającą cudzą własność intelektualną lub taką, w której
Uczestnik nie jest w stanie udowodnić swoich praw autorskich.

§8. Postanowienia dodatkowe.
1. 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.

