
 
REGULAMIN KONKURSU pn. „Joseph&Józef” 

NA POCZTÓWKĘ ŁĄCZĄCĄ PROMOCJĘ RUINY HUTY IM. JÓZEFA  
W SAMSONOWIE ORAZ POSTAĆ ZNAKOMITEGO PISARZA W RAMACH 
OBCHODÓW ROKU JOSEPHA CONRADA. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.Konkurs ogłoszony jest w ramach obchodów roku Josepha Conrada 
Korzeniowskiego i nosi nazwę  „Joseph&Józef” zwany dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie, 
Samsonów 6, 26-050 Zagnańsk zwana dalej „Organizatorem”. 
3. Konkurs trwa od 20.01.2017 r. do 8.05.2017  r. 
4.Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa  
i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział  
w Konkursie zwani dalej „Uczestnikami”. 
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki 
uczestnictwa określone w Regulaminie. 
7. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu  
i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również zaświadcza, iż spełnia 
wszystkie warunki udziału w Konkursie.  
 
 
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 
- promowanie Ruin Huty im. Józefa w Samsonowie 
- włączenie się w obchody roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego 
- zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji o lokalnych zabytkach oraz 
cenionych pisarzach i postaciach w literaturze 
- promowanie postaw patriotycznych 
-rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, wyobraźni oraz pasji  
i zainteresowań uczestników  
- rozwijanie umiejętności plastycznych uczestników. 
 
UCZESTNICY KONKURSU 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia. 
 
ZASADY KONKURSU 
Konkursowe prace należy wykonać ręcznie dowolną techniką plastyczną (farba, 
kredka, ołówek, pisak, tusz i inne). Pocztówka powinna łączyć w sobie promocję Ruin 
Huty im. Józefa w Samsonowie oraz postać znakomitego pisarza Josepha Conrada- 
Korzeniowskiego.  
 
Praca powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
- być estetycznie i starannie wykonana  
- być łatwo identyfikowana z zabytkiem Ruiny Huty im. Józefa w Samsonowie, jego 
walorami historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi itd. oraz z życiem i twórczością 
pisarza Josepha Conrada Korzeniowskiego 
- być czytelna i zgodna z tematyką konkursu. 
 
 



Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.  
Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorską pracę plastyczną. 
Do konkursu nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 
Praca plastyczna powinna posiadać metryczkę zawierającą: 
- imię i nazwisko autora 
- adres do korespondencji lub e-mail 
- telefon kontaktowy 
- podpis autora pracy 
 
Pracy powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie.  
 
PARAMETRY POCZTÓWKI : format pliku – JPG, BMP, PDF. 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 17 marca 2017 r. osobiście lub drogą 
pocztową na adres:  
Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie, Samsonów 6, 26-050 Zagnańsk 
lub przesłać na adres mailowy biblioteki gbp@zagnansk.pl 
 
 
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora. Spośród nadesłanych prac wybierze ona 10, które przejdą do 
kolejnego etapu. 19 marca w dniu imienin Józefa (wielkiego pisarza i patrona Ruin 
Huty im. Józefa w Samsonowie) nastąpi ogłoszenie nominowanych 10 prac na 
Facebooku biblioteki oraz na stronie www.zagnansk.pl,  20 marca 2017 roku prace 
zostaną umieszczone na specjalnej platformie, na której to będzie można oddawać 
głosy do 30 kwietnia 2017 roku. Na podstawie zebranych głosów zostaną wyłonione 
3 najlepsze prace. 
 
Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszone prace pod względem: 
- zgodności pracy z tematem konkursu, 
- oryginalności i pomysłowości, 
- umiejętnego połączenia dwóch motywów przewodnich konkursu: Ruin Huty im. 
Józefa w Samsonowie oraz postaci pisarza Josepha Conrada Korzeniowskiego, 
- czytelności, 
- estetyki i samodzielności wykonania pracy. 
 
Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 8 maja 2017 r.  
 
Laureaci konkursu o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie. 
 
NAGRODY 
Nagrody zostaną przyznane dla autorów 3 najlepszych prac.  
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 
 



Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z deklaracją, iż nie narusza ona 
dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i została 
wykonana samodzielnie przez osobę zgłaszającą pracę. 
 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z deklaracją, że Uczestnik konkursu jest 
autorem pracy zgłoszonej do konkursu oraz posiada prawa autorskie do niej. 
 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 
Organizatorowi Konkursu do wykorzystywania pracy na wszystkich polach 
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania 
ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 
rozpowszechniania. 
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 
24.08.1997 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).  

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków 
określonych w regulaminie.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Samsonowie, tel. 41 300 34 12, e-mail: gbp@zagnansk.pl 
 

 

 

 


