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KF. 533.1.2019  

 
Regulamin konkursu plastycznego „Zaprojektuj statuetkę Festiwalu Filmoniada” 

 
§ 1 

Organizator 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, w ramach Dziecięcego Festiwalu 
Sztuki Filmowej „FILMONIADA”, który odbędzie się w dniach 21-23 marca 2019 r. 
2. Adres organizatora: Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa 105, 75 001 Koszalin. 
 

§ 2 
Okres i sposób prowadzenia Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 10.10.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9.02.2019 r. podczas seansu KMW. 
3. Konkurs prowadzony jest przez CK 105 na zasadach niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

Uczestnicy 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, zwanych dalej 
„Uczestnikami”. 
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat. 
5. W konkursie nie mogą brać udział dzieci pracowników Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 

§ 4 
Istota i cele Konkursu 

1. Konkurs polega na wykonaniu projektu statuetki, która zostanie wręczona podczas Gali 
zakończenia Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej „FILMONIADA” odbywającego się w dniach 21-23 
marca 2019 r. 
2. Projekt wygranej statuetki zostanie wykonany przez profesjonalną firmę. 
4. Celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych oraz  upowszechnianie wśród dzieci                 
i dorosłych kultury uczęszczania do kina oraz wartości płynących z bajek i animacji filmowych. 

§ 5 
Nagrody 

1. Organizator przewiduje przyznanie: 
Nagrody głównej: 

Przyjęcie projektu jako wzoru statuetki konkursu w ramach 4. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej 
„FILMONIADA” oraz roczny karnet na cykl filmowy „Kino Małego Widza”  

 Wyróżnienia (bilety na cykl Kino Małego Widza, nagrody rzeczowe) 
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska we 
wszystkich informacjach o Dziecięcym Festiwalu Sztuki Filmowej „FILMONIADA”. 
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§ 6 
Zgłoszenie do konkurs 

1. Prace należy składać osobiście do sekretariatu Centrum Kultury 105 w Koszalinie – ul. Zwycięstwa 
105 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Termin składania prac od dnia ogłoszenia konkursu tj. 
10.10.2018 r. do 31.01.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) 
2. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie: http://ck105.koszalin.pl/festiwale/ 
 
               § 7 

Wymagania dotyczące projektów 
1. Tematyka pracy powinna nawiązywać do nowej nazwy Festiwalu FILMONIADA. Konkurs skierowany 
jest do wszystkich, którzy pasjonują się rysunkiem oraz projektowaniem.  
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolna ilość prac wykonanych dowolną techniką 
plastyczną (płaska, przestrzenna), w dowolnym formacie.                   
3. Materiał z którego zostanie wykonana statuetka może być dowolny.       
4. Należy uwzględnić napisy, które mogą się na statuetce znaleźć, ale mogą też być wkomponowane 
w innej części statuetki (np. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej "FILMONIADA” 21-23 marca 2019 r.).                                                                                                                                                                            
5. Każda praca musi zostać opisana: 
- imieniem i nazwiskiem autora, 
- wiekiem autora, 
- telefonem kontaktowym rodzica lub opiekuna, 
- podpisem rodzica lub opiekuna,                                                                                     
- danymi osoby/placówki zgłaszającej pracę (w tym adres email). 
 

§ 8 
Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że projekt statuetki jest jego autorstwa, przejawem jego osobistej 
twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana.                                                                                                                                
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw 
osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).                                                                                                                        
3. Udział w konkursie i złożenie podpisu rodzica lub opiekuna, jest jednoznaczne z: 
- nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do prac plastycznych na rzecz 
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych                  
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz 631 z późn. 
zmianami) w tym w szczególności w zakresie wykorzystania ich w druku, wystawiania, udostępniania 
na stronach internetowych Organizatora oraz na materiałach promujących Dziecięcy Festiwal Sztuki 
Filmowej „FILMONIADA”. 
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą                   
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833z późn. zm.). 
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§ 9 
Wybór nagradzanych projektów 

1. CK105 powoła komisję, która dokona wyłonienia laureatów na 7 dni po zakończeniu etapu 
składania prac. 
2.  Jury pod uwagę weźmie: 
- jakość wykonania, 
- wartość merytoryczną prac i spójność z tematem, 
- umiejętność ciekawej i oryginalnej interpretacji tematu,                                  
 - ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                                  
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.                                                                                                                                   
4. Komisja konkursowa może zdecydować o innym podziale nagród, w tym o nieprzyznaniu nagrody 
głównej.                                                                                                         
5. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę                                                                  
6. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub 
dostarczone po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej                                                                                                                             
7. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela: Dorota Tarasiewicz, e-mail: 
dorota.tarasiewicz@ck105.koszalin.pl (0-94) 347-57-37. 

                                


