REGULAMIN
KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
NA GRANICY...
1. Organizatorem konkursu jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.
2. Celem konkursu jest aktywizowanie, rozwijanie i promowanie amatorskiego ruchu
literackiego oraz plastycznego.
3. Tematem konkursu jest przekazanie za pomocą słowa lub obrazu własnych doświadczeń,
emocji i refleksji związanych z życiem w czasie pandemii.
4. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
− literacką – napisanie eseju (objętość nie mniejsza niż 2 strony i nie większa niż
3 strony formatu A4, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,00),
− plastyczną – wykonanie rysunku lub grafiki (format pracy nie mniejszy niż A4).
5. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, tworzące nieprofesjonalnie
w dziedzinie literatury lub plastyki.
6. Prace niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach należy przesłać na adres:
nagranicy@pikpodlaskie.pl do 31 grudnia 2020 r.
•

esej w formie pliku tekstowego edytowalnego;

•

rysunek lub grafikę w formie zdjęcia (300 dpi, format JPG).

7. Plik powinien być podpisany tytułem pracy i nazwiskiem autora.
8. Dopuszcza się udział Uczestnika w dwóch kategoriach.
9. Do przesłanej pracy konieczne jest załączenie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie
www.pikpodlaskie.pl
10. Oceny prac, odrębnie dla każdej kategorii, dokona jury wyłonione przez Organizatora
konkursu biorąc pod uwagę:
− w kategorii literackiej: zgodność z tematem konkursu, walory literackie tekstu,
pomysłowość oraz kreatywność w ujęciu tematu, poprawność stylistyczną i językową;
− w kategorii plastycznej: koncepcję plastyczną pracy, dobór środków wyrazu
artystycznego, ekspresję, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych,
oryginalność formy i treści.
11. Jury może przyznać nagrody finansowe z ogólnej puli 5000 zł. Organizator zastrzega
możliwość nieprzyznania nagród. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426)

12. Prace wybrane przez jury zostaną zaprezentowane w formie e-publikacji na stronie
Organizatora.
13. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie Organizatora najpóźniej 10 stycznia 2021
roku.
14. Decyzje jury są ostateczne.
15. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście przez uczestnika i nie
naruszają praw osób trzecich.
16. Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie do
zgłoszonej pracy.
1) W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot trzeci z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia jego praw w szczególności praw autorskich dotyczących zgłoszonej pracy, Uczestnik zobowiązuje się do
zwrotu wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez Organizatora w związku
z wystąpieniem takich roszczeń.
2) Uczestnik przystępując do konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej
nieograniczonej czasowo licencji do korzystania z praw autorskich do zgłoszonej pracy
na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszonej pracy – wytwarzanie dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego
i techniką cyfrową na dowolnych nośnikach;
− w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem;
− w zakresie rozpowszechniania zgłoszonej pracy w sposób inny niż określony w pkt.
2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3) Udzielenie licencji obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do
zgłoszonej pracy w szczególności:
− dokonywanie opracowań zgłoszonej pracy
− zezwalanie na rozporządzanie i korzystanie z opracowań na polach eksploatacji
wskazanych w ust.3
17. Regulamin jest dostępny na stronie: www.pikpodlaskie.pl

