
REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO 

na najpiękniejszą rzeźbę/płaskorzeźbę związaną z twórczością Leona Heykego w ramach
projektu „Pamięć i tradycja w 135 rocznicę urodzin Leona Heykego” dofinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020

1. Organizator: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z siedzibą w Gościcinie, 
ul. Drzewiarza 2.

2.  Założenia  konkursu:  wykonanie  rzeźby/płaskorzeźby  w  glinie  lub  w  drewnie.  Tematyka
związana z twórczością  Leona Heykego,  postacie:  Leon  Heyke,  Dobrogòst,  Miłosława,  Książe
Świętopełk  Wielki,  Książe  Sambor,  Misjonarz  św.  Jacek,  Guślarz,  Bogini  Barnisława,  Niklot,
Czarnoksiężnik,  Witosława,  Wiła,  Cëzy  czyli  „Smãtk”,  Krôsniã,  Biôłô  Pani,  Aneczka,  Piękna
łowczyni ze Zbychowa.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wejherowo. Spośród zgłoszonych
prac specjalnie powołana komisja wyłoni 3 najlepsze.

4. Zasady uczestnictwa:  Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę wykonaną w glinie lub
drewnie.  Podpisaną  pracę  należy  dostarczyć  do  Dworku  Drzewiarza  przy  ul.  Drzewiarza  2
w Gościcinie w terminie do 1.10.2020. Do konkursu można zgłosić rzeźby/płaskorzeźby powstałe
w trakcie trwania warsztatów w Bieszkowicach 20.08.2020 oraz wykonane w domu. Ogłoszenie
wyników  konkursu  oraz  wręczenie  nagród  odbędzie  się  10.10.2020  w  Filii  nr  3  Biblioteki  i
Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bieszkowicach. Ocenie podlegają zgodność z tematyką,
kreatywność, staranność wykonania oraz walory estetyczne.

5. Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz bony na kwoty 300 zł, 200 zł i 100 zł do
sklepu Comes. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród oraz do odwołania konkursu.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorowi oraz z udzieleniem prawa
do  nieodpłatnego  wykorzystywania  prac:  druku  zdjęć  rzeźb  w  dowolnej  liczbie  publikacji
i nakładzie, w internecie oraz w innych formach utrwaleń w ramach działań BCK. (art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i  prawach pokrewnych,  Dz. U.  z 2017 r.  nr 880).
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem
przez  autora  pracy  zgody  na  wykorzystanie  jej  nieodpłatnie  przez  organizatorów  w  dowolny
sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela: Aleksandra Fijałkowska – tel. 58 736 47 78


