REGULAMIN
KONKURSU NA AUTORA ILUSTRACJI DO KSIĄŻKI ,,PRZYGODY ZBÓJA BARUBARA”
Miejskie Centrum Kultury w Tychach ogłasza konkurs na autora ilustracji w związku z przygotowaniami do
wydania książki dla dzieci Bartłomieja Szymczyka ,,Przygody zbója Barubara”, w ramach Tyskiego Banku Kultury.
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§1
Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, zwane dalej „Organizatorem”.
Celem konkursu jest wyłonienie autora ilustracji do książki dla dzieci ,,Przygody zbója Barubara”
autorstwa Bartłomieja Szymczyka, która zostanie wydana w ramach IV edycji Tyskiego Banku Kultury.
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Organizator zastrzega sobie prawa do:
a)
wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b)
odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c)
nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d)
rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
§2
Konkurs trwa od 12 lutego 2018 do 5 marca 2018.
Uczestnikami konkursu mogą zostać jedynie osoby, które ukończyły 16 lat.
W przypadku gdy do konkursu przystępuje osoba małoletnia, konieczne jest przedłożenie wraz
z Kartą Zgłoszenia, zgody jej przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego),
stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.
Organizator nie wprowadza ograniczeń formalnych dla uczestników konkursu związanych
z wykształceniem, czy miejscem zamieszkania.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie dwóch ilustracji w dowolnej technice: jedna ilustracja
powinna przedstawiać wizerunek głównego bohatera książki (Barubara), druga powinna być
ilustracją do wybranego opowiadania.
Opowiadania, o których mowa w §2 ust.4 stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.
Do konkursu przyjmowane są ilustracje wykonane w dowolnej technice o wymiarach A4 lub A3, które
nie były dotąd publikowane.
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu max. 2 zestawy prac zgodnych z postanowieniami
Regulaminu.
Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom. Uczestnicy będą mogli odebrać prace osobiście
w siedzibie Organizatora w terminie od 12 marca do 9 kwietnia 2018.
Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta w żaden sposób ani nie upubliczni zgłoszonych do
konkursu prac, które nie zostały nagrodzone.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
w przypadku gdy nadesłany projekt będzie naruszał prawa autorskie osób trzecich.

§3
1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście Kartę Zgłoszenia
(załącznik nr 1 do Regulaminu) i dwie ilustracje, o których mowa w §2 ust. 4 i 6, na adres siedziby
Organizatora:
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy
z dopiskiem: „Konkurs Barubar”
2. Termin zgłaszania prac mija 5 marca 2018 r. o godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpłynięcia pracy
do siedziby Organizatora.

§4
1. Prace będą oceniane przez Jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora.
2. Kryteria oceny prac:
a) zgodność z tematyką,
b) estetyka, oryginalność,
c) uwzględnienie specyfiki grupy docelowej książki (dzieci 4-12 lat).
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 marca 2018.
4. Wyniki zostaną opublikowane 9 marca 2018r. na stronach internetowych Organizatora tj.
www.kultura.tychy.pl ; www.tbk.kultura.tychy.pl oraz na fanpage’u Organizatora
www.facebook.com/MCKTychy
5. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyniku Konkursu drogą mailową.
6. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
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§5
Laureat konkursu będzie zobowiązany do wykonania 17 ilustracji, w tej samej stylistyce, spójnych
wizualnie z dwoma wcześniej zgłoszonymi do konkursu pracami.
Ilustracje, o których mowa w §5 ust. 1, będą wykonywane do opowiadań, które znajdą się w książce
„Przygody zbója Barubara”. Laureat otrzyma opowiadania niezwłocznie po podpisaniu
z Organizatorem stosownej umowy na wykonanie ilustracji.
Laureat konkursu będzie zobowiązany do wykonania ilustracji, o których mowa w §5 ust. 1 i 2,
w terminie do 16 kwietnia 2018 roku.
Laureat konkursu, po podpisaniu z Organizatorem stosownej umowy na wykonanie ilustracji
i wykonanie przedmiotu umowy otrzyma honorarium w wysokości 1000 zł brutto oraz pulę 50
egzemplarzy wydanej książki. Nazwisko autora ilustracji zostanie zamieszczone w stopce książki.

§6
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
3. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych
osobowych do celów konkursu.
5. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich
poprawiania.
§7
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza przyjęcie zasad i warunków Konkursu określonych
w Regulaminie.
2. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatora tj. www.kultura.tychy.pl ;
www.tbk.kultura.tychy.pl oraz na fanpage’u Organizatora www.facebook.com/MCKTychy
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronach
internetowych Organizatora wymienionych w §7 ust. 2.

