"Pocztówka z mojego miasta"
REGULAMIN
1. Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz przy współpracy z Powiatową

Biblioteką Publiczną w Sieradzu i Fundacją Działań Kreatywnych w Sieradzu. Konkurs realizowany
jest w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców
SIERADZ 2022 czyli Program realizowany wspólnie przez Miasto Sieradz, Fundację „Strefa” i Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Miasta Sieradz i ze
środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
2. Celem projektu "Pocztówka z mojego miasta" jest stworzenie pocztówek promocyjnych z wizerunkiem
Sieradza. Wybór projektu nastąpi poprzez konkurs - każdy uczestnik może przygotować projekt pocztówki
ilustrując charakterystyczne dla miasta miejsce, pejzaż, obiekt. Wydarzeniami towarzyszącymi będą spacery
"Poznaj swoją okolicę" oraz 3 wystawy mobilne w przestrzeni miejskiej prezentujące nagrodzone prace.
Udział w spacerach jest dobrowolny, stanowią one wydarzenie towarzyszące i wspierające dla uczestników
konkursu. Terminy spacerów: 26 lipca - godz. 16.00 (zbiórka przy "białym" moście nad rzeką Wartą), 2
sierpnia - godz. 16.00 (zbiórka przy skansenie, ul. Grodzka 1 w Sieradzu), 6 sierpnia - godz. 11.00 (zbiórka
przy klasztorze, ul. Domikańska 16 w Sieradzu).
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu sieradzkiego w wieku od 13 lat. Udział w konkursie jest
bezpłatny. Projekt zrealizowany będzie w trzech grupach wiekowych: 13-15, 16-18 lat oraz dorośli powyżej
18. roku życia.
4. Zadanie uczestników polega na samodzielnym przygotowaniu projektu pocztówki pokazującej
charakterystyczne dla Sieradza miejsca, krajobrazy i obiekty. Pocztówka może zostać wykonana w

dowolnej technice: jako projekt graficzny, fotograficzny, kolaż, rysunek, obraz. Warunkiem jest
dostarczenie do Organizatora pocztówki w wersji elektronicznej (w przypadku rysunku skan
wysokiej rozdzielczości). Wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie przez autora.
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest autorem dostarczonych prac i posiada do nich
nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich. Wyklucza się współautorstwo oraz
prace z wizerunkami osób.
6.

Uczestnicy

konkursu

dostarczają

prace w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:
pocztowkazmojegomiasta@gmail.com. Minimalna długość boku 3000 pikseli, maksymalna wielkość
załączonego pliku 20 MB. Do prac powinien być dołączony skan formularza zgłoszenia do konkursu z
oświadczeniem i klauzulą informacyjną, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace. Prace nie mogą posiadać oznaczeń,
w tym znaków wodnych, podpisów, dat. Uczestnik konkursu powinien odpowiednio opisać pracę, tj.

wskazać miejsce, które praca prezentuje.
8. Konkurs trwa od 18 lipca 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00.
9. Kryteria oceny:
- oryginalność projektu,
- ujęcie tematu i pomysł,
- aspekt artystyczny.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2022 r. O wynikach konkursu laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się
podczas jednej z wystaw mobilnych. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Facebook Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz i PBP w Sieradzu, a także przekazane jednostkom
współpracującym oraz lokalnym mediom.
11. Nagrodą główną w konkursie będzie wydruk zwycięskich pocztówek z zamieszczeniem imienia i
nazwiska autora. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe dla laureatów oraz prezentację
nagrodzonych prac na 3 wystawach mobilnych zorganizowanych na terenie miasta.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do prezentacji i publikowania prac konkursowych bez
wypłacania honorariów autorskich.
13. Do oceny prac zostanie powołane niezależne jury konkursowe.
14. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu, publikacji jego wyników oraz promocji konkursu, a także wyrażenie zgody na
korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, czyli przesłanie skanu wypełnionego
formularza zgłoszenia do konkursu z oświadczeniem oraz klauzulą informacyjną, który stanowi Załącznik nr
1 do Regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia okoliczności od
niego niezależnych. Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenie z tym
związane. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników telefonicznie i na stronie
internetowej Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz (https://pl-pl.facebook.com/KreatywnySieradz).
17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
18. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz (przy Centrum
Informacji Kulturalnej w Sieradzu), ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz oraz w siedzibie i na stronie internetowej
PBP w Sieradzu: www.pbp.sieradz.pl
19. W załączeniu formularz zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną.
20. Opiekun konkursu: Monika Czernow mczernow@pbpsieradz.pl 822 36 71, 512 096 257.

