
 REGULAMIN KONKURSU 
BĘDZIŃSKA KOPALNIA TALENTÓW

§ 1

Organizatorami konkursu są:

• Dzienny Dom Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Będzinie

• Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku

• Urząd Miejski w Będzinie

§ 2

Celem konkursu jest integracja środowiska seniorów, rozwijanie aktywności twórczej

oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

§ 3

W konkursie  mogą  uczestniczyć  wyłącznie  osoby  w  wieku  60+  mieszkające  na

terenie gminy Będzin.

§ 4

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w jednej z następujących kategorii: 

• Fotografia  

Praca zgłoszona na konkurs musi mieć wymiar 20x30cm, na zdjęciu nie należy

umieszczać daty ani godziny.

• Malarstwo

• Rękodzieło  (szydełkowanie,  robótki  na  drutach,  hafciarstwo,  szycie,

rzeźbiarstwo, wikliniarstwo, scrapbooking, decoupage, lepienie z masy solnej,

gliny, bibułkarstwo, papieroplastyka itp.)

• Literatura (proza, poezja)



Tematyka i technika prac jest dowolna.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi. 

§ 5

Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  przesłanie  prawidłowo  wypełnionej  karty

zgłoszenia. 

Prace winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem. Pracę można opatrzyć tytułem,

ale nie jest to wymagane.

§ 6

Udział  w  konkursie  oznacza  zgodę  uczestnika  na  bezpłatne  publikowanie

i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radio, telewizji,

stronach  internetowych  podmiotów  wymienionych  w  § 1  oraz  innych  mediach

reklamujących  imprezę,  w  tym  wizerunku  uczestnika  –  oświadczenie  zawarte

w karcie zgłoszeniowej.

Uczestnik, przesyłając pracę do konkursu, oświadcza tym samym, że jest jej autorem

i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób.

Zgłoszenie  prac  na  konkurs  uważane  będzie  za  uznanie  warunków  Regulaminu,

wyrażenie  zgody  na  publikowanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia

28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Zgłoszenie  pracy  w  kategorii  fotografia  do  Konkursu  jest  jednoznaczne

z  oświadczeniem,  że  Uczestnik  posiada  pełnię  praw  do  przesłanej  fotografii,

w  szczególności  prawa  autorskie  oraz  że  uzyskał  zgodę  na  rozpowszechnienie

wizerunku  osób  utrwalonych  na  fotografii.  W przypadku  jakichkolwiek  naruszeń



wyłączona  jest  odpowiedzialność  Organizatora,  a  Uczestnik  zobowiązuje  się

zaspokoić wszystkie roszczenia tych osób.

Prace konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych ani powszechnie uznanych

za niewłaściwe. Oceny treści dokonuje Organizator.

§ 7

Konkurs  oceniać  będzie  jury  złożone  z  przedstawicieli  zgłoszonych  przez

organizatorów Konkursu.

Oceniając prace Jury weźmie pod uwagę ogólne wrażenie artystyczne, kreatywność,

oryginalność.

Prace,  które  nie  będą  spełniały  kryteriów  przedstawionych  w  Regulaminie

nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Jury przyznaje I, II oraz III miejsce w każdej kategorii. Decyzje jury są ostateczne.

Zwycięzcy  w  każdej  kategorii  zostaną  uhonorowani  nagrodami  rzeczowymi.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przyznania  dodatkowych  wyróżnień

w Konkursie.

§ 8

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs zostaje ogłoszony na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie, na stronie

Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Będzinie,  Dziennego  Domu  Pomocy



Społecznej  w  Będzinie,  Będzińskiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku,  na  stronie

Powiatowej  i  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Stefana  Żeromskiego

oraz na portalu społecznościowym Facebook,  a  także na plakatach informujących

o konkursie.

2. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 20.10.2017.

3.  Prace  konkursowe  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszenia  należy  składać

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie  Dziennego

Domu  Pomocy  Społecznej  w  Będzinie  ul.  Jana  III  Sobieskiego  1  lub  przesłać

tradycyjną pocztą na adres: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Jana III

Sobieskiego 1, 42-500 Będzin.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 23-24.10.2017.

5.  Po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu  laureatów konkursu  uroczyste

ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  25.10.2017  o  godzinie  10:00  w  siedzibie

Powiatowej  i  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Stefana  Żeromskiego

Plac Włodzimierza Wójcika 1, gdzie odbędzie się uroczysta gala finałowa konkursu.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów:

www.bedzin.pl

www.mops.bedzin.pl

www.mops.bedzin.pl/ddps

www.mops.bedzin.pl/butw

www.biblioteka.bedzin.pl

§ 9

Prace  zgłoszone  na  konkurs  będą  traktowane  z  największą  starannością,

jednak Organizatorzy nie  biorą  odpowiedzialności  za  ich ewentualne  uszkodzenie

lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

Wszystkie prace zgłoszone na konkurs będą do odbioru w siedzibie Dziennego Domu

Pomocy  Społecznej  ul.  Jana  III  Sobieskiego  1.  Organizatorzy  nie  odsyłają

zgłoszonych prac.

http://www.bedzin.pl/
http://www.biblioteka.bedzin.pl/
http://www.mops.bedzin.pl/butw
http://www.mops.bedzin.pl/ddps
http://www.mops.bedzin.pl/


§ 10

Regulamin jest dostępny:

• na stronach internetowych organizatorów:

www.mops.bedzin.pl

www.mops.bedzin.pl/ddps

www.mops.bedzin.pl/butw

• w siedzibie  Dziennego  Domu Pomocy  Społecznej  w  Będzinie  ul.  Jana  III

Sobieskiego  1  oraz  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Będzinie

ul. 11 Listopada 1 (INFORMATORIUM na parterze budynku).

§ 11

Informacja  o  konkursie  wraz  z  Regulaminem  zostanie  umieszczona  na  stronach

internetowych podmiotów wymienionych w § 1, w terminie od 18.09.2017.

§ 12

O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Jury Konkursowe.

http://www.mops.bedzin.pl/ddps
http://www.mops.bedzin.pl/

