REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Najśmieszniejszy mem z języka polskiego”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Grajewska Izba Historyczna w Grajewie ul. Legionistów 9, tel. 86 272 20 04,
działająca w imieniu Grajewskiego Centrum Kultury.
II. TEMAT I CELE KONKURSU
1. Tematem konkursu jest wykonanie mema z języka polskiego.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu najciekawszego mema z języka polskiego w formie grafiki
komputerowej.
3. Celami konkursu są:
• uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
• rozbudzanie zamiłowania do języka polskiego
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni
• dbałość o język ojczysty, którym posługujemy się na co dzień.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do każdego, kto zajmuje się projektowaniem graficznym amatorsko i zamieszkuje
na terytorium Polski. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
• Kategoria I: młodzież w wieku 12 - 18 lat
• Kategoria II: dorośli w wieku 18+ lat.
2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez każdego uczestnika jednego oryginalnego mema w formacie
cyfrowym, wykonanego zgodnie z zadanym tematem wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym,
opisem autora do publikacji (maksymalnie 5 zdań)
i zgodą na przetwarzanie danych
osobowych/wykorzystanie wizerunku (skan lub zdjęcie) na adres e–mail: konkursy@muzeummleka.pl do
dnia 08.03.2021 r. do godz. 12:00.
4. Memy nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
5. Mem może być wykonany w dowolnym programie graficznym. Zaleca się, by memy były przesłane w
formacie jpg, wymiary: 940 x 788 pixeli. Memy o niskiej jakości technicznej zostaną wyłączone z udziału
w Konkursie.
6. Mem powinien być wykonany samodzielnie, a ich autor musi dysponować pełnią praw autorskich.
Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest
autorem/autorką załączonych memów. Osoba nadsyłająca memy przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia
związane z nadesłanymi memami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi
konkursu.
IV. KRYTERIA OCENY
1. Technika graficzna wykonania memów jest dowolna. Dopuszcza się: użycie zdjęć, ikonek oraz innych
form grafiki komputerowej, np. digitalizację rysunku odręcznego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
3. Prace, które nie spełnią warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie.
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4. Organizator z przesłanych zdjęć utworzy album na stronie facebooka Grajewskiej Izby Historycznej
w dniu 09/03/2021 r. gdzie odbędzie się głosowanie przez internautów do dnia 16/03/2020 r. do godz.
12:00.
5. Wygrają Ci, którzy w swojej kategorii będą mieć najwięcej polubień (serduszko – 2 punkty, polubienie
– 1 punkt).
6. Jury zastrzega przyznanie wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
7. W przypadku gdy dwa lub więcej memów konkursowych otrzymają taką samą ilość punktów, komisja
konkursowa powołana przez Organizatora ma prawo przyznać dodatkowe punkty. Ocenie podlega
kreatywność językowa oraz wizualna.
8. Dodatkowe kryteria oceny komisji konkursowej:
• zgodność pracy z regulaminem i tematem konkursu
• kompozycję ujęcia, estetykę, efekt wizualny i staranność wykonania.
9. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
V. NAGRODY
1. Przewidziane są nagrody rzeczowe (gadżety Muzeum Mleka/ Grajewskiej Izby Historycznej/Grajewskiego
Centrum Kultury) w każdej kategorii wiekowej za zajęcie I miejsca oraz publikacja memów wraz z opisem
autora po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie: www.gih.grajewo.pl.pl i www.gckgrajewo.pl,
profilach facebook Grajewskiej Izby Historycznej oraz Grajewskiego Centrum Kultury. W przypadku
przyznania wyróżnień, nagrodą będą gadżety Muzeum Mleka/Grajewskiej Izby Historycznej/Grajewskiego
Centrum Kultury.
2. Pozostałych uczestników za udział w konkursie nagrodzimy poprzez publikację memów wraz z opisem
autora po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie www.gih.grajewo.pl i www.gckgrajewo.pl, profilach
facebook Grajewskiej Izby Historycznej oraz Grajewskiego Centrum Kultury.
3. Ogłoszenie wyników na facebooku Grajewskiej Izby Historycznej nastąpi dnia 17.03.2021 r. o godzinie
12:00. Wręczenie gadżetów za zajęcie I miejsca w dwóch kategoriach oraz wyróżnień nastąpi po
ogłoszeniu wyników a zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mail lub telefonicznie o terminie
możliwości odebrania nagród. W przypadku osób spoza Grajewa, nagrody prześlemy pocztą.
4. W razie zaostrzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 regulamin konkursu może zostać
zmieniony przez Organizatora a termin realizacji przesunięty w czasie.
VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych: www.gih.grajewo.pl
i www.gckgrajewo.pl oraz profilach facebook Grajewskiej Izby Historycznej i Grajewskiego Centrum
Kultury.
2. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
i wizerunku w przypadku zwycięstwa przez Organizatora konkursu do celów związanych
z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami
wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury.
3. Poprzez wysłanie memów na konkurs uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa
majątkowe do nich na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji niewyłącznej,
na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), a w
szczególności do: używania i wykorzystywania nadesłanych zdjęć w ramach działalności statutowej
Organizatora, utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie
i miejscu przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputera, umieszczanie w sieci itp.
4. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Marleny Tarasewicz drogą telefoniczną
86 262 10 67 lub mailową konkurs@muzeummleka.pl.
5. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.

Zapraszamy!
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Formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie plastycznym
,,Najśmieszniejszy mem z języka polskiego”

Tytuł i autor mema: ………………………………………………………………………….………
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………….………
Wiek dziecka: ………………………………………………………………………….…………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: …………………………………………..……………………………
Adres: ………………………………………………………………………….…………………………
Tel. …………………………………..……… e-mail: ……………………………………….……………
Informacje o uczestniku do publikacji …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIA
1) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w konkursie „Najśmieszniejszy mem z języka polskiego” organizowanym przez Grajewską Izbę Historyczną w
Grajewie,
2) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie www.gckgrajewo.pl
i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka wymienionego powyżej przez Grajewskie
Centrum Kultury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury.
3) Niniejszym oświadczam, że złożona przez dziecko praca (mem) w konkursie plastycznym jest jego autorstwa i nie
narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
4) Niniejszym oświadczam, iż poprzez udział w konkursie wyrażam zgodę na przeniesienie na Grajewskie Centrum
Kultury jako organizatora konkursu wszelkich autorskich praw majątkowych do przesłanego mema na zasadzie
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji, o których
mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80,
poz. 904 z późniejszymi zmianami), a w szczególności do używania i wykorzystywania nadesłanych memów w
ramach działalności statutowej Organizatora, utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w
czasie i miejscu przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputera, umieszczanie w sieci itp.
……………………………………………………………… …...............................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

Autor mema

…………………………………….
Miejscowość i data
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Formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie plastycznym (osoby pełnoletnie)
,,Najśmieszniejszy mem z języka polskiego”

Tytuł i autor mema: ………………………………………………………………………….………
Imię
Wiek:

i

nazwisko:

………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………….…………………

Adres: ………………………………………………………………………….…………………………
Tel. …………………………………..……… e-mail: ……………………………………….…………
Informacje o uczestniku do publikacji …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIA
1) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie
„Najśmieszniejszy mem z języka polskiego” organizowanym przez Grajewską Izbę Historyczną w Grajewie.
2) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie
www.gckgrajewo.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i mojego wizerunku wymienionego
powyżej przez Grajewskie Centrum Kultury dla potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz
przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury.
3) Niniejszym oświadczam, że złożona przez mnie praca (mem) w konkursie plastycznym jest mojego autorstwa
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
4) Niniejszym oświadczam, iż poprzez udział w konkursie wyrażam zgodę na przeniesienie na Grajewskie Centrum
Kultury jako organizatora konkursu wszelkich autorskich praw majątkowych do przesłanego mema na zasadzie
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), a w szczególności do używania i wykorzystywania
nadesłanych memów w ramach działalności statutowej Organizatora, utrwalania i zwielokrotniania techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową rozpowszechniania poprzez publiczne
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publicznego udostępniania w taki sposób,
aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputera,
umieszczanie w sieci itp.

………………………………………………………………
Podpis uczestnika konkursu

…...............................................................
Miejscowość i data
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