
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Urząd Miejski w 
Głogowie, jako organizatorzy, ogłaszają konkurs na projekt 
pocztówki pn. „900 lat Obrony Głogowa 1109 - 2009”. 

2. Celem konkursu jest propagowanie historii regionu i kraju, 
a także edukacja historyczna o najważniejszych 
wydarzeniach historycznych w dziejach Polski, do jakich 
zalicza się Obrona Głogowa w 1109 r. 

3. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 
30 kwietnia 2009 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2009 r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla dzieci 

i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, a także osób dorosłych i jest wolny 
od wszelkich opłat. 

2. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę 
rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie. 

3. Projekt pocztówki pn. „900 lat Obrony Głogowa 
1109 - 2009” może być przygotowany w dowolnej technice: 
plastycznej, graficznej, fotograficznej lub innej wybranej.

4. Praca powinna nawiązywać do wydarzeń Obrony Głogowa 
w roku 1109.

5. Projekt pocztówki należy przygotować w wersji czarno-
białej lub kolorowej (w wersji papierowej w wymiarze 
min A-4, max A-3,
lub w wersji elektronicznej (w rozdzielczości minimalnej 
300 dpi),

6. Projekty pocztówek muszą być wykonane osobiście przez 
uczestników konkursu.

7. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 3 projekty 
pocztówek. 

III. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zgłoszone na konkurs projekty pocztówek muszą być 

opisane na odwrocie metryczką zawierającą imię i nazwisko 
autora pracy, adres, telefon, nazwa szkoły i nazwisko 
nauczyciela/opiekuna (jeśli występuje). Do pracy należy 
dołączyć Kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu oraz zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.

2. Prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do dnia 
30 kwietnia 2009 r. w siedzibie organizatorów, tj. 
Towarzystwie Ziemi Głogowskiej – ul. Brama 
Brzostowska 1, 67-200 Głogów lub 
Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, 
w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić dopisek 
„Konkurs na projekt pocztówki – „900 lat Obrony Głogowa 
1109 - 2009”. 

3. Projekty pocztówek nadesłanych na konkurs nie będą 
zwracane.

4. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie 
zgłoszenia, oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do projektu pocztówki i przenosi je 
na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub 

innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności dostosowania projektu do wymogów druku,

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz 
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 
eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 
lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie 
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, 
udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we 
wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu 
na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 
osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa 
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 
Nr 133, poz. 833, z póź. zm.) na potrzeby związane z konkursem.

d) akceptuje warunki konkursu określonego w niniejszym 
regulaminie.

5. Projekty pocztówek bez danych osobowych zawartych 
w metryczce i Karty zgłoszenia nie będą brały udziału 
w konkursie.

6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod 
uwagę przez jury.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2009 r. 

w Urzędzie Miejskim w Głogowie. Projekty 
pocztówek oceniać będzie Komisja Konkursowa, 
które zadecyduje o przyznaniu nagród.

2. Zostanie wybranych 3 autorów prac, którzy otrzymają 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta 
Głogowa.

3. Przewiduje się podział na kategorie:
a. szkoły podstawowe,
b. gimnazja,
c. szkoły ponadgimnazjalne,
d. dorośli

4. W każdej kategorii zostaną wybrani zwycięzcy – 3 miejsca. 
Przewiduje się także przyznanie wyróżnień oraz nagród 
dla nauczyciela (opiekuna) laureata.

5.  Zwycięskie prace zostaną wydrukowane w formie 
pocztówki, opatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem 
autora pracy. 

6. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną ani 
zamianie na ekwiwalent pieniężny.

7. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie 
nagrodę odbierze ta osoba w obecności rodzica lub opiekuna 
prawnego, ewentualnie nagroda po dokonaniu oświadczenia, 
zostanie ona przesłana na adres laureata.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.1109.pl.

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem 
określającym zasady konkursu.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszystkich nadesłanych projektów pocztówek w 
publikacjach związanych z konkursem 
oraz w innych celach promocyjno-reklamowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 
Regulaminu w celu rozstrzygnięcia konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT POCZTÓWKI 
„900 lat Obrony Głogowa 1109 - 2009”


