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Regulamin konkursu zorganizowanego w ramach SPIN DAY 2017   
 
 

§1.  Postanowienia ogólne 
  

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie. 
2. Konkurs rozpoczyna się 16 października 2017 roku i kończy się 10 listopada 

2017 roku. 
3. Celem konkursu jest promocja Miejskiego Centrum Kultury.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa 
polskiego. 

§2.  Organizatorzy 
  

1.  Organizatorem konkursu jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. 
2.  Biuro konkursu mieści się w Dziale Marketingu MCK Bełchatów, pl. Narutowicza 3, 

97-400 Bełchatów.  
 

§3.  Odbiorcy i zasięg  
 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. 
2. Ilekroć jest mowa o szkole należy rozumieć każdą placówkę, w której jest jeden 

dyrektor, czyli szkołę lub zespół szkół.  
3. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje szkoły z terenu Miasta Bełchatowa.  

  
§4. Uczestnicy 

  
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy stworzą 

zespoły uczniowskie. 
2. Zespoły uczniowskie zwane dalej Zespołami składają się z minimum 2,  

a maksimum z 30 osób, które reprezentować będą jedną klasę szkolną.  
3. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę Zespołów.  

 
§5.  Opis konkursu 

 
1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie pracy konkursowej, 

opatrzonej metryczką, do Sekretariatu Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie 
(pl. Narutowicza 1A) lub mailowo na adres: konkurs@gigantymocy.pl w terminie do 
dnia 6.11.2017r.  

2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w postaci infografiki 
dotyczącej zjawiska smogu i sposobu zapobiegania jego powstawaniu, wykonanej 
dowolną techniką artystyczną.  

3. Każdy zespół uczniowski może zgłosić jedną pracę konkursową.  
4. Oceniane będą tylko prace zbiorowe.  
5. Praca konkursowa musi być utworem nienagrodzonym wcześniej w innych 

konkursach, nieobciążonym wadami prawnymi, obciążeniami lub roszczeniami 
osób trzecich. 

6. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnicy oświadczają, iż są autorami pracy  
i przysługują im do niej wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie, 
osobiste i majątkowe. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
8. Uczestnicy konkursu przygotowują i dostarczą pracę konkursową na własny koszt.  
9. Projekt konkursowy nie może naruszać godności ludzkiej, zawierać treści 

dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz 
narodowość, ranić przekonań religijnych lub politycznych, sprzyjać zachowaniom 
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zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 
 

§6.  Zgłoszenie  
  

1. Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie pracy konkursowej opatrzonej 
metryczką zawierającą następujące dane: 
- nazwę i adres szkoły,  
- imię i nazwisko nauczyciela koordynującego,  
- kontakt telefoniczny i mailowy do nauczyciela koordynujacego, 
- wykaz członków zgłaszanego zespołu (imię, nazwisko, klasa). 

2. Nauczyciel może dostarczyć pracę:  
- drogą elektroniczną na adres: konkurs@gigantymocy.pl; 

 - lub do siedziby Organizatora:  
 Sekretariat  

Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie 
 Pl. Narutowicza 1A 
 97-400 Bełchatów 

 w terminie do 6 listopada 2017r.  
3. W ciągu 2 dni roboczych nauczyciel zgłaszający szkołę otrzyma mailowe 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest potwierdzeniem uczestnictwa  
w konkursie. 

  
§7.  Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnictwo szkół w konkursie jest dobrowolne. 
2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji etapów 

konkursu. 
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu. 
 

§8. Komisja Konkursowa 
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu Dyrektor MCK Bełchatów powoła Komisję 

Konkursową; 
2. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wyłoni 

zwycięzców konkursu; 
3. Z posiedzenia komisji oceniającej sporządzony zostanie protokół. 

 
§9. Ocena i wyłonienie finalistów 

1.  Prace konkursowe będą oceniane pod względem: 
 -  kreatywności i pomysłowości – 40% 
 - zawartości merytorycznej (treści) – 30% 
 -  sposobu wykonania i estetyki pracy – 30 % 
2.  Jedna praca konkursowa uzyskać może maksymalnie 10 pkt.  

 
 

§10. Nagrody i zakończenie konkursu 
  

1. Organizator przyzna cztery równorzędne nagrody dla uczestników konkursu  
w postaci:  
-  udziału w warsztatach edukacyjnych „Od:Nowa Środowiskowa - o przyczynach i 

skutkach zanieczyszczenia powietrza oraz rekultywacji terenów 
poprzemysłowych”, bądź „Ekstremalne zjawiska pogodowe – czyli o groźnych 
skutkach zmian klimatu na świecie” w dn. 10.11.2017r. 

-  udziału w prelekcji z udziałem 10-letniego blogera i podróżnika Szymona 
Radzimierskiego autora bestselerowego przewodnika „Dziennik łowcy przygód. 
Extremalne Borneo” w dn. 10.11.2017r. 
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2. O przyznaniu nagrody Organizator poinformuje laureatów drogą mailową i / lub 
telefoniczną.  

 
  

§11. Ochrona własności intelektualnej  
1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów zgłoszonych do konkursu przechodzą  

na Organizatora. 
2. Uczestnicy konkursu mogą posługiwać się pracą konkursową w celu promocji 

własnej twórczości.  
3. Wszystkie przekazane do Organizatora materiały nie podlegają zwrotowi. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania, modyfikowania  
i publikowania. 

 
§12. Postanowienia końcowe  

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na potrzeby 
konkursu i w celu promocji działalności MCK Bełchatów.  

2. Informacje uzyskane od uczestników w trakcie trwania konkursu, będą 
wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z prowadzonym konkursem, tj. do 
sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych oraz do stworzenia bazy danych 
Organizatora, który będzie jej administratorem na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 
1997 r. z późn. zm.). 

3. Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w biurze konkursowym. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przeprowadzenia konkursu w 

przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator 
będzie informował uczestników za pośrednictwem strony internetowej 
www.gigantymocy.pl. 

 


