
REGULAMIN KONKURSU
PAMIĄTKA LOKALNA OBSZARU GMINY KROKOWA

Konkurs na pamiątkę lokalną obszaru Gminy Krokowa inspirowaną tradycjami

 
 Rozdział 1 

Organizator 

Organizatorem Konkursu „Pamiątka lokalna obszaru Gminy Krokowa”, zwanego dalej „Konkursem” jest 
Stowarzyszenie Twórcze „Słomkowy Kapelusz” z siedzibą w 84-110 Krokowa, Odargowo ul. Łąkowa 9.

Rozdział 2 

Przedmiot konkursu 

1. Konkurs odbywa się w ramach działań aktywizujących lokalną społeczność i ma na celu: 
a) promocję tradycji regionu, jako źródła inspiracji; 
b) pozyskanie nowych, ciekawych i oryginalnych pomysłów i wzorów na pamiątki promujące obszar Gminy Krokowa

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przedmiotu w dowolnej technice, który mógłby służyć jako pamiątka 
regionalna. Pamiątka powinna być inspirowana szeroko pojętym motywem tradycji regionalnej.

3. Zgłaszana praca powinna: 
a) łączyć w sobie elementy tradycji regionu i jego charakterystyczne cechy 
b) mieć niepowtarzalny charakter indywidualnego wyrobu opartego na tradycji oraz naturalnym pochodzeniu 
surowców; 
c) promować obszar Gminy. 

Rozdział 3 

Czas trwania konkursu: 

1. Konkurs trwa od 03.02.2014 r do 15.04.2014 r. 
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany regulaminu Konkursu, jeśli pojawią się ważne, 
niezależne od Organizatora okoliczności, które spowodują konieczność podjęcia takiej decyzji. 
Informacje o zmianach będą niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej: facebook: stowarzyszenie slomkowy 
kapelusz; www.krokowa.pl

Rozdział 4 

Komisja Konkursowa 

1. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia. 
2. Komisję konkursową tworzy grono od trzech do pięciu osób, którym przewodniczyć będzie Przewodniczący
Komisji. 
3. Prace Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej przedstawicieli i 
dotyczą jedynie dokonania wyboru pamiątki, według niniejszego regulaminu. 
4. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów. 
5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługują odwołania. 

Rozdział 5 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs jest przeprowadzany w jednej kategorii: 
- kategoria otwarta – osoby pełnoletnie, szczególnie zapraszamy projektantów i twórców niezależnych, wszystkich 
środowisk twórczych. 



2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia i pracy konkursowej. 
Złożenie prac konkursowych jest traktowane jako oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej. 
4. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę. 
5. Technika wykonania pamiątki (pracy konkursowej) jest dowolna. 
6. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym okresie i nie może być wcześniej nagrodzona w żadnym innym 
konkursie. 
7. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać: 
- Przesłane projekty muszą być opatrzone godłem, a dane osobowe (formularz zgłoszeniowy z takimi danymi) 
musi znajdować się w oddzielnej, zaklejonej kopercie oznaczonej takim samym godłem. 
. 1 pracę, 
. wypełniony formularz zgłoszeniowy (wraz z tytułem i opisem technicznym wykonania pracy). 
8. Prace konkursowe oraz wypełnione formularze zgłoszeń należy przesłać na adres Organizatora lub dostarczyć 
osobiście: do dnia 15.04.2014 r. (liczy się data wpływu) 
9. Prace konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub nadesłane po upływie określonego 
terminu, nie będą brane pod uwagę. 
10. Organizator ma prawo publikacji wszystkich lub wybranych prac zgłoszonych do Konkursu na stronach 
internetowych Stowarzyszenia i innych współorganizatorów.
11. Osoba zgłaszająca przedmiot konkursowy do Konkursu oświadcza, że: 
a. posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej i przenosi je nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń 
prawnych, czasowych i terytorialnych. 
b. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.02 nr.101 poz.926 z późn. zm). Podane dane będą 
wykorzystane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i nie będą przekazywane innym osobom ani 
podmiotom. 
12. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

Rozdział 6 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 03.05.2014 r. w czasie II Jarmarku „Krokowiada” Wyniki zostaną 
opublikowane na stronach internetowych Organizatora.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu mailowo lub telefonicznie. 
2. Komisja Konkursowa przy ocenie prac konkursowych będzie brała pod uwagę: 
a) technikę wykonania i walory estetyczne; 
b) oryginalność pomysłu i atrakcyjność formy, 
c) nawiązanie do tradycji i historii obszaru Gminy i regionu; 
d) możliwość powielenia wzoru i wdrożenie do produkcji; 
e) zgodności z założeniami organizatora wymienionymi w regulaminie. 
3. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe: 
I. Nagroda główna o wartości 1000 zł 
II. Nagroda o wartości 700 zł 
III. Nagroda o wartości 500 zł 
4. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia – plebiscyt publiczności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród niż wymieniony w ust. 3. 
6. Prace nagrodzone w Konkursie oraz wskazane przez Komisję Konkursową bądź Organizatora, mogą zostać pokazane 
podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie II Jarmarku „Krokowiada”. 
7. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe stają się własnością Organizatora. Pozostałe prace będzie można 
odebrać w terminie uzgodnionym z Organizatorem, a ewentualny koszt zwrotu pokryje autor pracy. 
Prace nieodebrane w uzgodnionym terminie staną się własnością Organizatora. 

Wręczenie nagród odbędzie podczas II Jarmarku „Krokowiada”. 

 
Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. Załącznikiem do regulaminu 
Konkursu jest formularz zgłoszeniowy. 

 




