
 

 

 
 

Organizator: 
Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą  
w Skierniewicach przy ul. Reymonta 33, zwane dalej „Organizatorem”. 
 
Cele konkursu:  
1. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości artystycznej.  

2. Promowanie nowych talentów. 

3. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.  

5. Przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób świąt Bożego Narodzenia  
na kartce pocztowej.  
 

Zasady konkursu:  
1. Konkurs „Świąteczna przesyłka” skierowany jest do osób w kategoriach 

wiekowych: 
a. Dzieci w wieku od 10 do 16 roku życia – kartka świąteczna 

wykonana dowolną techniką plastyczną, 
b. Osoby powyżej 16 roku życia – kartka elektroniczna 

zaprojektowana w dowolnym programie graficznym (obszar 
kolorów – RGB). 

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,  
a w szczególności zapewnia, że:  
• posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,  
• prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią 

stworzonych przez inne osoby,  
• nie narusza praw autorskich osób trzecich,  
• nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich 

przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w formie elektronicznej.  
4. Prace zapisane w formacie JPG należy przesłać drogą elektroniczną  

na adres: konkursy@cekis.pl z dopiskiem „Świąteczna przesyłka”.  
5. Uczestników kategorii wiekowej od 10 do 16 roku życia prosimy także  

o przesłanie własnego zdjęcia z wykonaną pracą.  
6. Opis pracy musi zawierać imię, nazwisko oraz wiek autora.  



 

 

7. W załączniku należy również przesłać skan lub zdjęcie karty  
zgłoszenia podpisanej przez uczestnika konkursu lub w przypadku  
osób niepełnoletnich przez ich rodzica/opiekuna. 

8. Zgłoszenia nadesłane bez skanu lub zdjęcia karty zgłoszenia  
nie będą brane pod uwagę. 

 
Terminy:  
do 15.12.2020 - składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia.  
Prace prosimy dostarczyć drogą elektroniczną. Wraz z pracami prosimy 
dostarczyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia do Konkursu  
(skan Karty drogą e-mail)  
16.12.2020 – publikacja wszystkich prac, rozpoczęcie głosowania  
na Nagrodę Publiczności na platformie Facebook 
18.12.2020 – ogłoszenie wyników konkursu  
 
Do oceny złożonych prac Organizator powołuje Jury. Jury przyzna najlepszym 
pracom nagrody. Oprócz nagród Jury przewidziane są także nagrody 
publiczności. 
 
Postanowienia końcowe:  

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.  

3. Przesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu 
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania nadesłanych 
prac w celach promocyjnych. Nadesłane prace będą publikowane 
tylko z uznaniem autorstwa uczestnika konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w powyższym 
regulaminie. 

 
 


