
                                                                          
 

 

Regulamin Konkursu na projekt pocztówki jubileuszowej na „700-lecie Starych Babic” 

 

 

§ 1 Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu na wykonanie projektu pocztówki jubileuszowej z okazji „700-lecia Starych 

Babic” jest Gmina Stare Babice. 

§ 2 Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 

Między Wisłą a Kampinosem. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w ramach realizacji operacji „Obchody 700-lecia Starych Babic” 

dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-20013. 

 

§ 3 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy. 

§ 4 Zasady udziału w konkursie 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy/prac w formie elektronicznej na 

adres: facebook@stare-babice.waw.pl z załączonymi danymi: imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres, telefon kontaktowy oraz komentarzem do pracy i oświadczeniem  

o posiadaniu praw autorskich do zdjęć. 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 prac. 

4. Prace powinny przedstawiać obiekty lub krajobrazy z terenu Gminy Stare Babice 

 i nawiązywać tematycznie do celów operacji: „Obchody 700-lecia Starych Babic”. 

5. Pracą może być zdjęcie lub kolaż zdjęć w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 

2500x1920 pikseli. 

6. Zgłoszone prace muszą być autorskie i nie mogą łamać praw intelektualnych ani 

majątkowych osób trzecich. 

7. Zgłoszenia można nadsyłać do 9 sierpnia 2013 r.  

 

§ 5 Sposób realizacji Konkursu 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w składzie: 

1) Wiesława Wojtachnio – Sekretarz Gminy Stare Babice – przewodnicząca Komisji, 

2) Jolanta Pieńkowska – Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy, 

3) Malwina Fabianowicz – podinspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy. 

2. Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem 

zgodności z regulaminem. 

3. Czas trwania konkursu: 15 lipca – 14 sierpnia 2013 roku. 



                                                                          
 

§ 6 Oceny 

1. Kryteria oceny: 

1) zgodność zgłoszenia z regulaminem, 

2) zgodność pracy/prac z tematyką, 

3) ogólne wrażenie estetyczne pracy. 

§ 7 Nagrody 

 

1. Wyłoniona w konkursie praca znajdzie się w zestawie pocztówkowym wydanym z okazji 

obchodów „700-lecia Babic” w nakładzie 5500 sztuk. 

2.   Decyzje komisji są ostateczne. 

§ 8 Terminy Konkursu 

1. 15 lipca — rozpoczęcie konkursu. 

2. 9 sierpnia — zakończenie przyjmowania zgłoszeń. 

3. 15 sierpnia, Festyn Gminny — ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

 

§ 9 Prawa autorskie 

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych do pracy na rzecz Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacenia honorariów autorskich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii 

konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych 

Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Gminy Stare Babice. 

4. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji gminy, pozostają 

własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze 

względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić 

cywilno-prawną odpowiedzialność  

z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          
 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do 

nie wyłaniania zwycięzcy. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 

4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące w nim zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz. 926  

z pózn. zm.). 

6. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Referat Rozwoju i Promocji Gminy tel. 22 752 

87 51. 

 

Zastępca Wójta Gminy  

      (-) Marcin Zając 


