Regulamin konkursu twórczego
KRAKOSKI AFISZ
I Warunki uczestnictwa
1. KRAKOSKI AFISZ jest konkursem otwartym, a udział w nim jest bezpłatny.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prac zakwali kowanych przez Organizatorów
do szeroko pojętego tematu promocji krakowskiej przedsiębiorczości, Krakowa jako
dobrego miejsca do rozw ania własnej działalno ci gospodarczej, promocji lokalnego
rynku. Forma prac jest dowolna i może mieć postać rysunków, gra k, haseł
reklamowych, fotogra i, kolaży, a szów oraz innych dzieł reklamowych, multimedialnych,
plastycznych i fotogra cznych. Prace mogą przedstawiać konkretny biznes i osobę/y go
prowadzącą/e lub lokalne zachowanie proprzedsi biorcze.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac, których jest autorem.
W przypadku, kiedy praca ma kilku autorów - wymagane jest wypełnienie formularza
i oświadczenia przez każdego z autorów.
4. Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu
w terminie do dnia 10 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Stowarzyszenie CENTRUM B7
os. Centrum B bl. 7
31-927 Kraków Nowa Huta
z dopiskiem: KRAKOSKI AFISZ.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.
6.Po wystawie końcowej, odbiór prac w siedzibie Stowarzyszenia CENTRUM B7
na osiedlu Centrum B 7, 31-927 Kraków Nowa Huta do dnia 30 listopada 2021 r.
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7. Dopuszczamy możliwość wysłania prac w formie elektronicznej (skan lub właściwy plik
gra czny, minimalna rozdzielczość: 300 dpi) na adres e-mail: centrum@b7.org.pl, w tytule
prosimy o napisanie: KRAKOSKI AFISZ oraz o podanie imienia i nazwiska Twórcy/ów.
Zaznaczamy, że jedyną formą przesłania drogą elektroniczną pracy/prac jest
zamieszczanie w treści wiadomości hiperłącza do pliku na wirtualnym dysku (zwanym
potocznie chmurą) - dopuszczamy serwisy: iCloud, OneDrive. Plik ma być udostępniony
do pobrania i być dostępny pod przesłanym linkiem minimum do dnia 26 września

2021 r.
8. Do pracy należy dołączyć zdjęcie lub karykaturę Autora oraz wypełniony formularz
zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem z udzielonymi obiema zgodami.
9. Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych
i rozpowszechnianie wizerunku.
II. Nagrody
1. Prace konkursowe kwali kować do konkursu i wystawy będzie Jury.
2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
1 MIEJSCE – 1400 złotych,
2 MIEJSCE – 800 złotych,
3 MIEJSCE – 300 złotych.
3. Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich
nieprzyznania przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy 23 września 2021 r.
oraz na stronie internetowej: krakoskia sz.b7.org.pl lub/oraz na fb.com/CentrumB7.
5. NAGRODA PODLEGA OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI.
6. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom jest zgłoszenie się po ich odbiór
do dnia 26 września 2021 r.
7. Organizatorzy w porozumieniu z Jury, w przypadku obostrzeń pandemicznych
lub innych wydarzeń, mogą zdecydować się na zorganizowanie wystawy jedynie
w formie online.
III. Postanowienia końcowe
1. Autorzy udzielają Organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania,
wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji, używania dla celów reklamowych,
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu m.in. w formie katalogu KRAKOSKI AFISZ
nadesłanych przez siebie prac.
2. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatorów i zostaną włączone
do zbiorów Galerii Stowarzyszenia CENTRUM B7.
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3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są Organizatorzy konkursu
i wystawy:

Stowarzyszenie CENTRUM B7
NIP: 6783163418
KRS: 0000644163
Os. Centrum B bl.7
31-927 Kraków Nowa Huta
Tel. 500666269 (Joanna Urbaniec - prezes)
Tel. 508445533 (Jakub St. Gajda - koordynator projektów)
centrum@b7.org.pl
http://b7.org.pl
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody
na warunki niniejszego regulaminu.

Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
Miasta Krakowa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
konkursu plastycznego
KRAKOSKI AFISZ
(wypełnić DRUKOWANYMI)

Tytuł pracy: ________________________________________________________________
Imię i Nazwisko Autora: ______________________________________________________
Adres korespondencyjny: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________
Adres e-mial: ______________________________________________________________
Notka biogra czna (umożliwiamy dołączenie jako osobny dokument): ________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
miejscowość, data
czytelny podpis

OŚWIADCZENIE

Uczestnika konkursu plastycznego
KRAKOSKI AFISZ
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się szczegółowo z treścią Regulaminu
i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
Wyrażenie tej zgody jest obowiązkowe.
Niniejszym wyrażam – zgodnie z Regulaminem – zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych podanych w formularzu przez Organizatora
(Stowarzyszenie CENTRUM B7, NIP: 6783163418, KRS: 0000644163, Os.
Centrum B bl.7, 31-927 Kraków Nowa Huta) na potrzeby związane
z przeprowadzeniem konkursu, który jest administratorem przetwarzanych
danych.
Wyrażenie tej zgody jest obowiązkowe. Podanie danych i wyrażenie zgody
na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale również niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

_________________________________
miejscowość, data

Prosimy o postawienie X w

____________________
czytelny podpis

, jeżeli wyrażają Państwo zgodę.

