
REGULAMIN KONKURSU 
towarzyszącego Kociewie Design Festiwal 2020

pod tytułem

„ŚRODEK KOCIEWIA”

1. Organizator
Organizatorem konkursu towarzyszącego Kociewie Design Festiwal 2020 pod tytułem „ŚRODEK 
KOCIEWIA” jest Kociewie Etno Design Dorota Piechowska oraz Miejski Ośrodek Kultury 83-220 
Skórczu ul. 27-stycznia 4. 
Finał Konkursu odbędzie się podczas Kociewie Design Festiwal 2020 dnia 9 lutego 2020 roku w 
Skórczu.

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest prezentacja i promocja już istniejących na Kociewiu miejsc, w wystroju           
i charakterze których wykorzystano elementy kultury kociewskiej takie jak np. haft oraz promocja 
etno, folkowego trendu wśród przedsiębiorców, rzemieślników a nede wszystko kreatorów wnętrz   
i przestrzeni publicznych.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną lub 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć 
udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 
(załącznik do Regulaminu). Podpisane Oświadczenie/Zgodę należy przesłać listownie na adres 
MOK w taki sposób, aby dotarła do Organizatora nie później niż w dniu 1 lutego 2020 roku.
Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy przesłać, wg zasad określonych w punkcie 4., pracę 
konkursową w formie zdjęcia w formacie JPG.

4. Zasady zgłaszania prac konkursowych
Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. przesłać, do dnia 1 lutego 2020 roku, na adres e-mail organizatora 
kociewieetnodesignfestiwal@wp.pl min. 3 zdjęcia przedstawiające miejsce, wnętrze, element 
wystroju, aranżację itp., w którym/ej wykorzystano element kultury Kociewia;
2. do wiadomości e-mail należy dołączyć swoje dane osobowe oraz nick, login lub pseudonim, pod 
którym prace będą prezentowane publiczności oraz jury, a także kilka słów o pracy np. nazwę 
miejsca, miejscowości, działania.
3. przesłanie prac oraz danych osobowych do Organizatora Konkursu jest równoznaczne                  
z oświadczeniem, że:

– Uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanych zdjęć,

– wszystkie osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie,
– Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 

zgłoszonych zdjęć a odbitki i pliki przechodzą na własność organizatora Konkursu,



– Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swoich zdjęć na wszystkich 
polach eksploatacji.

5. Dane techniczne prac konkursowych
1. Prace przesłane na Konkurs muszą być zapisane w formacie JPG od 0,5 MB do 4 MB. Plik 
należy nazwać swoim nick, loginem lub pseudonimem oraz nadać mu tytuł, charakteryzujący prace.
2. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym                    
w szczególności ich dóbr osobistych.
3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

6. Ocena prac
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie:

1. jury powołanego przez Organizatora,
2. poprzez głosowanie na portalu społecznościowym,
3. poprzez głosowanie gości Kociewie Design Festiwal.

Decyzje jury są ostateczne.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 9 lutego 2020 roku podczas Kociewie Design 
Festiwal, zgodnie w harmonogramem festiwalu. 

7. Nagrody 
W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla wszystkich Uczestników Konkursu oraz nagrody 
specjalne dla trojga zwycięzców Konkursu.

8. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej festiwalu i
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już 
nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na 
stronie internetowej festiwalu i Organizatora.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wykreślone w listy Uczestników 
Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 
polskiego.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą Uczestnika na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz.U. 2018 poz. 1000)
Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną Ustawą.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania.

Kontakt z Organizatorem konkursu:
FB Kociewie Design Festiwal

kociewiedesignfestiwal@wp.pl
tel. 78 28 18 555

mailto:kociewiedesignfestiwal@wp.pl


Załącznik do
REGULAMINU KONKURSU 

towarzyszącego Kociewie Design Festiwal 2020
pod tytułem

„ŚRODEK KOCIEWIA”

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody Rodziców/Prawnych opiekunów dziecka

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu __________________________________________
 
nick, login lub pseudonim ___________________________________________________

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  udział  mojej  córki/mojego  syna  w  Konkursie
towarzyszącym Kociewie Design Festiwal 2020 pod tytułem „ŚRODEK KOCIEWIA” oraz
że zapoznałe/am się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu Konkursu.

 ____________________________                                          ________________________ 
miejscowość i data                                                                    czytelny podpis 


