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Regulamin Konkursu malarskiego „Portret Luizy” 

 

1. Organizator 
Organizatorem Konkursu „Portret Luizy” jest Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum 
Kultury Krokowa (dalej zwaną „Organizatorem”). 

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”)  
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.zamekkrokowa.pl 

2. Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest: 

- poznanie i rozpowszechnianie wiedzy o historii rodziny von Krockow, 

- propagowanie sztuk pięknych, 

- znalezienie różnych ciekawych wizerunków hrabiny Luizy dla celów wystawienniczych. 

 3. Uczestnicy 
W Konkursie może wziąć udział każdy, kto potrafi stworzyć obraz godny propagowania, zarówno amator, jak  
i zawodowiec (dalej zwany „Uczestnikiem”). 

 4. Warunki przystąpienia do Konkursu 
Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2015 roku do 30 września 2015 roku.  

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie („Oświadczenie 
Uczestnika Konkursu”) zamieszczone na stronie internetowej oraz dostępne w siedzibie Organizatora. 

W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie  
i w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2015 roku zostaną przekazane pocztą tradycyjną na adres Organizatora  

z dopiskiem „Portret Luizy”: 

Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa 
ul. Zamkowa 1 
84-110 Krokowa  
(decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: muzeum@zamekkrokowa.pl. 

Przez nadesłanie prac konkursowych Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje  
jego postanowienia. 

  

http://www.zamekkrokowa.pl/
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5. Wymagania dotyczące prac konkursowych 
Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki: 

- dotyczyć tematu Konkursu, 

- portret może być wykonany dowolną techniką malarską (np. malarstwo akrylowe, olejowe, pastel, rysunek piórkiem)  
  o wymiarach min. 40 x 50 cm 

- praca malarska musi być również udokumentowana w zapisie cyfrowym w formacie JPG; rozdzielczość nadesłanego  
  pliku wynosi min. 300 dpi,  

- każdy Uczestnik może nadesłać jedynie jedną pracę malarską.  

 6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniach 01.10 – 15.10.2015, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone  

w dn. 20.10.2015 poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.zamekkrokowa.pl 

Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury konkursowe. 

Werdykt jury jest ostateczny i nie może być przedmiotem sporu między Organizatorem, a Uczestnikiem. 

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie drogą e-mailową lub listem poleconym w ciągu 10 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.  
W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury ma prawo według własnego uznania  
dokonać kolejnego wyboru.  

 7. Nagrody 
Nadesłane prace Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie „Śladami Luizy” w Muzeum Regionalnym w Krokowej.  

Nagrodą specjalną Konkursu będzie nagroda finansowa ufundowana przez Organizatora. 

 8. Postanowienia dodatkowe 
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac nadesłanych na Konkurs w całości obciąża  
Uczestnika Konkursu. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach i wszelkich działaniach 
promocyjnych z zastrzeżeniem podania imienia i nazwiska autora fotografii. 

Uczestnikowi Konkursu nie należy się wynagrodzenie z tytułu wykorzystania zgłoszonych prac w działaniach 
promocyjnych Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Konkursu. 

Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych  
prawa autorskie. 

 9. Postanowienia końcowe 
Organizatorowi przysługuje prawo nie rozstrzygania konkursu oraz do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby 
Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa,  
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 
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