
REGULAMIN KONKURSU „100 LAT ZAMOJSZCZYZNO!” 

1. „100  lat  Zamojszczyzno!”  to  konkurs  organizowany  przez  Zamojski  Dom  Kultury  w
Zamościu.

2. Temat  prac  konkursowych  nawiązuje  do  obchodów  35-lecia  Zespołu  Pieśni  i  Tańca
Zamojszczyzna.  Prace powinny zawierać  skojarzenia/wspomnienia  z  naszym regionalnym
zespołem ZPiT Zamojszczyzna.

3. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Zamościa i powiatu zamojskiego. 
4. Praca powinna być wykonana w rozmiarze A4 lub A3 w technice dowolnej.  
5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 
6. Prace powinny zostać dostarczone w formie obrazu (jpg, png), jako komentarz na portalu

Facebook  Zamojskiego  Domu  Kultury  pod  postem  ogłaszającym  konkurs  „100  lat
Zamojszczyzno!”.

7. Prace  wysłane  w  zbyt  małej  rozdzielczości  lub  w  jakikolwiek  sposób  niewyraźne,
uniemożliwiające ocenę pracy nie będą podlegały ocenie.

8. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę. 
9. Termin przesyłania prac upływa 30 marca 2020 roku o godz. 19:00.
10. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu do

7 dni od dnia zakończenia konkursu. 
11. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 
12. Ogłoszenie  wyników konkursu  nastąpi  poprzez  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska

zwycięzców lub nazwę użytkownika. Protokół pojawi się również na stronie Zamojskiego
Domu Kultury www.zdk.zamosc.pl. 

13. Jury może przyznać nagrody oraz wyróżnienia. 
14. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo do nieprzyznania

nagród. 
15. Decyzja  jury,  co  do  wskazania  laureatów  konkursu  oraz  przyznania  im  nagród  jest

ostateczna. 
16. Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają  zamianie  na  inne  nagrody  rzeczowe,  ani  na  ich

równowartość pieniężną. 
17. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na udostępnienie danych osobowych oraz

przetwarzanie danych przez Zamojski Dom Kultury wyłącznie w celach konkursowych.
18. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikowanie fotografii na stronach

Zamojskiego Domu Kultury.



19. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach
eksploatacji. 

20. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
21. Organizator zastrzega sobie prawo: 

a)odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
b)do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 
c)do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 


