
Regulamin konkursu 

Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji zwana dalej INBIE zaprasza do pierwszej 

edycji Międzynarodowego Konkursu Plakatowego! 

Konkurs plakatowy jest organizowany w ramach projektu „Building Democratic Europe To-

gether” (Remembrance) [http://budet.poli.hu] zwany dalej BUDET. Konkurs plakatowy ma na 

celu zachęcenie uczestników do zapoznania się z projektem BUDET, który wpisuje się w problema-

tykę nt.: „Budowanie Wspólnej Demokratycznej Europy” [Building Democratic Europe To-

gether]. 

 

 

Artykuł 1: Cel konkursu  
 

Plakat – tematyka powina być zgodna z założeniami projektu BUDET: 

„Building Democratic Europe Together”, który stanowi forum młodych obywateli, nie mających 

własnych wspomnień z danej epoki, którzy mogą: 

 poznać doświadczenia dyktatorskie podczas spotkania starszych działaczy, 

 uczynić aktywny krok od biernej pamięci do aktywnego uczestnictwa w celu zachowania 
demokratycznych osiągnięć z pomocą osób doświadczających totalitarnych reżimów                               

i zaangażowanych w ruchy społeczne przeciwko totalitaryzmowi i autorytaryzmowi, 

 wykorzystać nowoczesne i innowacyjne metody zwiększania świadomości na temat prze-
szłości oraz propagować demokrację i wolność słowa [więcej informacji o projekcie: 

http://budet.poli.hu]. 

 

Artykuł 2: Zagadnienia dla uczestników konkursu 

 obszar projektu własnego kraju, tzn. 

 

Polska - związek zawodowy solidarność przyczyniający się do demokratycznych przemian 

Węgry - walka o wolność słowa, samizdat pod panowaniem autorytarnym 

Grecja - strajki i masowe demonstracje uniwersytetów przeciwko totalitarnemu reżimowi 

Niemcy - ruchy społeczne wspomagane przez Kościół luterański w NRD 

Słowacja - ruchy społeczne wspomagane przez Kościół katolicki w Czechosłowacji 

 lub idei projektu jako całości, tzn. 

Krajowy i ponadnarodowy dialog obywatelski dotyczący walki o demokrację w reżimach 

totalitarnych oraz o obecnych zagrożeniach dla osiągnięcia demokracji, praw obywatelskich 

i  przeciwwagi. 

 

 

 



Artykuł 3: Długość konkursu  

Konkurs jest otwarty od 6 kwietnia 2017 r. do 1 czerwca 2017 r. Prace należy przesyłać na adres               

info@inbie.pl  lub stronę internetową www.contest.inbie.pl w terminie do 28 maja 2017 r. 

 

Artykuł 4: Kryteria techniczne  

Nagrodzone plakaty zostaną zaprezentowane w komunikatach i reklamie Fundacji INBIE zwanej 

dalej  organizatorem. 

 Zwycięski plakat wydarzenia będzie publikowany w wielu formatach jako wizerunek mię-
dzynarodowego wydarzenia organizowanego w Częstochowie, 

 Najlepsze plakaty będą publikowane w wersji elektronicznej oraz papierowej i dostępne na 
stronie internetowej www.contest.inbie.pl oraz na dniach międzynarodowego wydarzenia 

 Rozdzielczość musi wynosić co najmniej 300 dpi. 

 Plakat musi zawierać następujący tekst: 

 Building Democratic Europe Together     Czestochowa,  5 – 8 June 2017 

 Tekst i obrazy zamieszczone na plakacie muszą być własnością intelektualną autora. 

 Akceptujemy następujące typy plików: jpg i png, 

 Nazwa uczestnika lub jego podpis nie może być umieszczony na plakacie. 
 

 

Artykuł 5: Warunki uczestnictwa 
  

 Każdy uczestnik przystępuje do konkursu indywidualnie, bezpłatne – nie wymaga się 

wstępnej rejestracji. 

 Każdy uczestnik może składać do trzech prac.  

 Praca winna być zaopatrzona w krótki opis autora, wyjaśniający wybór techniki, środka  
wyrazu artystycznego i symboliki użycia grafiki.  

 Wszystkie prace otrzymane po upływie wyznaczonego terminu lub te, które nie spełnią 

wymogów formalnych zostaną wykluczone z konkursu. 

 

Artykuł 6: Prawa autorskie:  

 

Każdego uczestnika przysyłającego pracę na konkurs uznaje za autora plakatu. 

 

 Uczestnik powinien zaświadczyć, że plakat nadesłany na konkurs nie wpływa na naru-

szenie praw autorskich osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio. 

 Zwycięzcy zobowiązują się przekazać swoje pełne prawa autorskie organizatorowi kon-
kursu Fundacji Instytut Badań i Innowacji w Edukacji [INBIE] z siedzibą w Częstocho-

wie. Zwycięskie plakaty stanowią wyłączną własność INBIE, która zastrzega sobie pra-

wo do prezentowania prac, drukowania, adaptacji i reprodukcji plakatów na dowolnym 

nośniku, bez określonego terminu za każdorazowym podawaniem do publicznej wiado-

mości autora z imienia i nazwiska lub pseudonimu. Autorom nadesłanych prac, zwy-

cięzcom lub ich rodzinom nie przysługują żadne inne prawa niż nagroda,                       o 

której mowa w art. 7. Regulaminu. 

 

mailto:info@inbie.pl
http://www.contest.inbie.pl/


 

Artykuł 7: Nagroda Fundacji  

INBIE zwanej dalej organizatorem, przyzna zwycięzcom nagrody symboliczne [nie przewiduje się 

nagrody pieniężnej]. Jako nagrodę autorzy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie oraz 

dyplomy za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Najlepsze plakaty zostaną opubliko-

wane w katalogu promującym to wydarzenie. 

 

Artykuł 8: Finałowe kryteria wyboru  

Każdy plakat będzie oceniany zgodnie z następującymi kryteriami: 

 Umiejętność przedstawienia wartości of the Building Democratic Europe Together 
event, „Wspólne Budowanie Demokratycznej Europy”, 

 jakość wizualna (projekt graficzny, kolor, czcionka itp.), 

 oryginalność prezentowanego plakatu, 

 czytelność, 

 prostota. 

 

Artykuł 9: Ogłoszenie wyników 

 

Zwycięzcy konkursu zostaną bezpośrednio powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej 

przez zespół Fundacji INBIE zwanej dalej organizatorem. Zwycięskie projekty i nazwiska autorów 

zostaną opublikowane w terminie  do 1 czerwca 2017 roku na stronie internetowej konkursu 

(www.contest.inbie.pl). 

 

 

Artykuł 10: Wykluczenie  

 

Fundacja INBIE, zwana dalej organizatorem, zastrzega sobie prawo wykluczenia kandydatów, któ-

rzy plagiatowali pracę innego autora lub którzy korzystali z tekstu czy grafiki chronionej prawem 

autorskim. 

 

 

Artykuł 11: Zgodnie z zasadami  

 

Wszyscy kandydaci uznają, że są świadomi tych zasad i akceptują wszystkie opisane postanowie-

nia, bez wyjątku. 

 

Uczestnicy powinni: 

 

 Respektować zasady uczestnictwa w konkursie. 

 Wyrazić zgodę na upublicznienie pracy/prac na stronie internetowej INBIE zwanego dalej 
organizatorem oraz na stronach internetowych organizacji partnerskich. 

 Przenieść swoje prawa autorskie na INBIE zwanego dalej organizatorem, który stanie się 

właścicielem praw zwycięskich projektów. 

http://www.contest.inbie.pl/


 Wyrazić zgodę, że jego imię i nazwisko lub pseudonim może być opublikowany w katalogu, 
na stronie internetowej konkursu plakatowego oraz wymieniony na konferencji prasowej w 

2017 roku. 

 

 

Ponadto: 

 Zabrania się wykorzystywania istniejących treści czy obrazów innych autorów, chyba że 

kandydat jest właścicielem pełnych praw. 

 Autor oświadcza, że plakat/plakaty przysłane przez niego na konkurs nie były wcześniej pu-
blikowane. 

 Zabrania się wykorzystywania zwycięskich plakatów w innym przyszłym wydarzeniu kultu-
ralnym. 

 

 

 

WAŻNE składając projekt plakatu, AUTOMATYCZNIE WYRAŻASZ ZGODĘ  

na przestrzeganie powyższych zasad konkursu. 


