
 

 

Regulamin otwartego konkursu  

literacko - plastyczno - fotograficznego  

dla mieszkańców regionu Żuław 

 

“Zauroczeni, Zakorzenieni, Zażuławieni” 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Nowego 

Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny,  

ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański w ramach projektu 

Żuławy Lubię to! współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

1.2. Konkurs jest organizowany dla mieszkańców regionu Żuław Delty Wisły. 

1.3. Termin zgłoszeń do 13 marca 2015 r. do godz. 15:00  

(decyduje data wpływu)  

1.4. Niniejszy dokument - regulamin określa zasady uczestnictwa w 

otwartym konkursie w trzech kategoriach prac: literackiej, plastycznej  

i fotograficznej 

1.5. Zasady konkursu określone w niniejszym dokumencie w ptk. 3 będą 

dostępne na stronach internetowej www.klubnowodworski.pl i 

www.zph.org.pl oraz facebooku organizatora 

1.6. Temat dla każdej kategorii konkursu: “Żuławy to Mój świat” 

1.7. Interpretacja tematu: Celem konkursu jest zwrócenie uwagi 

na wartości dziedzictwa kulturowego Żuław oraz zachęcenie 

mieszkańców do aktywnego i twórczego wyrażania powodów  

do dumy z bycia Żuławiakiem. 

 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

2.1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców regionu Żuław, zarówno osób 

pełnoletnich jak i niepełnoletnich, za zgodą ich prawnych opiekunów 

2.2. Uczestnik ma prawo nadesłać jedną pracę konkursową w wybranej 

przez siebie kategorii: literackiej, plastycznej lub fotograficznej 

odpowiedniej do wieku:  

2.2.1. literacka: do lat 16 i powyżej 16 roku życia 

2.2.2. fotograficzna: powyżej 16 roku życia 

http://www.klubnowodworski.pl/
http://www.zph.org.pl/


 

2.2.3. plastyczna: przedszkola, klasy 1-3 szkoły podstawowej; klasy 4-6 

szkoły podstawowej; 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele   

Organizatora, fundator nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty 

zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie 

najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności 

małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo) 

2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie 

pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym  w terminie określonym w 

pkt. 1.3. na adres: Żuławski Park Historyczny, ul. Kopernika 17, 

82-100 Nowy Dwór Gdański  

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do 

niego w terminie z przyczyn niezależnych od niego np.: nieprawidłowe 

zabezpieczenie pracy konkursowej podczas transportu. 

2.6. Uczestnik może mieć odebrane prawo do nagrody jeśli nie dotrzyma 

postanowień niniejszego regulaminu 

2.7. Każdy uczestnik (i/lub jego opiekun prawny) jest zobowiązany do 

zapoznania się z regulaminem konkursu. Spełnienie warunku 

uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt.: 2.4. oznacza akceptację 

wszystkich warunków regulaminu konkursowego 

 

3. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

3.1. Prace konkursowe muszą dotyczyć zagadnień związanych z 

dziedzictwem kulturowym Żuław i spełniać następujące wymogi  

kategorii: 

3.1.1. literackiej - 1 praca samodzielna, max. 1 stona formatu A4, 

wydrukowana na arkuszach A4 i zapisana w pliku .doc lub .docx 

na płycie CD/DVD, wielkość czcionki tekstu 12 Times New Roman, 

opisana godłem i tytułem pracy, dopuszczalna forma: 

opowiadanie, felieton, poezja. Osobno oceniana będzie proza  

i poezja. 

3.1.2. fotograficznej - 1 praca indywidualna fotograficzna wydrukowana 

w formacie min. 15x21 oraz zapisana w pliku w fomacie jpg.  300 

dpi na nośniku CD/DVD, praca na odwrocie opisanej tytułem  

i godłem 

3.1.3. plastycznej - 1 praca indywidualna plastyczna w formacie min. 

A3, dowolna technika plastyczna - elementy trwale zamocowane, 



 

dopuszczone formy przestrzenne; praca opisana na odwrocie 

godłem i tytułem 

3.2. Prace konkursowe mogą być zgłaszane również przez szkoły i instytucje 

kulturalne, kluby młodzieżowe, ogniska itp. 

3.3. Zgłoszona praca musi być autorską pracą uczestnika konkursu co jest 

równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że praca nie została 

wykonana przez osoby trzecie 

3.4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez 

uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystywanie w celach statutowych 

Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego  

- Klub Nowodworski z zaznaczeniem autora w tym drukowanie oraz 

przetwarzanie na dowolny sposób pracy, prezentowanie, upublicznianie 

na stronach internetowych, w publikacjach, wystawach itp.  

3.5. Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć 

formularz zgłoszeniowy z następującymi  informacjami : 

3.5.1. Imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy, adres e-mail o 

raz wiek autora pracy; 

3.5.2. Nazwa, adres oraz numer telefony jednostki zgłaszającej 

uczestnika oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

3.5.3. Godło pracy (inicjały i rok urodzenia) oraz tytuł pracy 

3.5.4. Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo i akceptacja 

regulaminu 

  

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

4.1. Ocena dostarczonych prac dokonana będzie przez Jury powołane przez 

organizatora w składzie: Marek Opitz (fotograf); Michalina Rybak- 

Sumeradzka (plastyk); Andrzej Kasperek (polonista)  

4.2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 marca 2015 r. i zostanie 

upublicznione w mediach i na stronach internetowych organizatora. 

4.3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej oraz terminie 

wręczenia nagród  telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

4.4. Uczestnik nie może wymienić otrzymanej nagrody na ekwiwalent 

pieniężny oraz nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na 

osoby trzecie.  

4.5. Pula nagród wynosi 2500 złotych. 

4.6. Jury kierować się będzie przy ocenie następującymi kryteriami przy 

wyłonieniu laureatów w poszczególnych kategoriach: 



 

4.6.1. literackiej: podjęcie tematu, spójność przekazu, pełna 

poprawność językowa, pomysłowość - wyrażone pracą z tematem 

konkursu określonym w pkt. 1.6 i 1.7. 

4.6.2. plastycznej: podjęcie tematu oraz spójność przekazu wyrażonego 

pracą z tematem konkursu określonym w pkt. 1.6 i 1.7.; estetyka 

wykonanej pracy oraz pomysłowość. 

4.6.3. fotograficznej: podjęcie tematu oraz spójność przekazu 

wyrażonego pracą z tematem konkursu określonym w pkt. 1.6  

i 1.7.; estetyka wykonanej pracy oraz pomysłowość. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik wyraża zgodę na 

przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem.  

Ponadto uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia  

i nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie w mediach, środkach 

masowego przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników 

konkursu 

5.2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych 

organizatora i siedzibie: Żuławski Park Historyczny, ul. Kopernika 17, 

82-100 Nowy Dwór Gdański  

5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosownie 

znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 

5.4. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być 

przetwarzane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) wyłącznie dla celów wykonania ich obowiązków związanych z 

konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych organizatora. 

Uczestnik ma prawo dostępu i zmiany treści swoich danych. 

5.5. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na adres e-mail: 

msumeradzka@klubnowodworski.pl lub tel. 518263676 

 

 
 Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski 

w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim i Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, 

Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, Gmina Cedry Wielkie oraz Cedrowym Dworkiem  

przy wsparciu finansowym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

mailto:msumeradzka@klubnowodworski.pl

