
Regulamin konkursu ”Ilustracja do wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

I. Organizacja Konkursu

1. Organizatorem Konkursu ”Ilustracja do wybranego wiersza Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego”, zwanego dalej "Konkursem" jest: Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna
T.K.K. z siedzibą w Łodzi, ul. Zyndrama 56, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs realizowany jest w ramach programu Promocja czytelnictwa współfinansowanego
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut
Książki w Krakowie.

3. Celem Konkursu jest upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Krzysztof Kamil Baczyński najpełniej wyraża cechy pokolenia Kolumbów. Dla niego
konsekwencją wybuchu wojny była konieczność poradzenia sobie z tym wstrząsem i
odnalezienie własnej postawy wobec tych wydarzeń. Jego wiersze pomimo silnego związku
z czasem wojny, ukazują swój uniwersalny wymiar. Dzieje się tak m.in. dlatego, że nie pisał
o swojej epoce wprost, lecz w konwencji apokaliptycznej, a także dlatego, iż poruszał
problemy ponadczasowe, takie jak rzeźbienie duszy i psychiki człowieka, refleksja nad
młodością i dojrzewaniem (w tym przypadku drastycznie przyśpieszonym przez wojnę),
poszukiwanie wartości mogących stanowić fundamenty dorosłego życia.

4. Zadaniem uczestnika konkursu będzie przygotowanie ilustracji do wybranego wiersza KK
Baczyńskiego. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej do
wskazanego przez siebie wiersza K.K. Baczyńskiego. Będzie to plastyczna interpretacja
wierszy.

5. Najlepszą pracę opublikujemy na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia.
6. Konkurs trwa od 14 listopada 2021 r. do 11 grudnia 2021 r.
7. Konkurs jest konkursem indywidualnym
8. Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora w formie cyfrowej np.

zdjęcie, scan pracy na e-mail:

edukacjapraktyczna@gmail.com

9. Prace konkursowe należy dostarczać do  10 grudnia 2021 r.
10. Dostarczenie podpisanej pracy jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego

Regulaminu i zgodą na publikację prac.
11. Konkurs ma charakter ogólnopolskie.

II. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z Polski.
2. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę konkursową.

III. Przebieg Konkursu

mailto:edukacjapraktyczna@gmail.com


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej wraz z
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na opublikowanie pracy.

2. Jury Konkursowe, które zbiera się 11 grudnia 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia
dokonuje wyboru najlepszych prac konkursowych.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po obradach jury konkursowego.
Wyniki zostaną przesłane na adres mailowy, z którego zostanie wysłane zgłoszenie wraz z
pracą, chyba że uczestnik po zgodzie Organizatora, zażyczy sobie innej formy. Warunkiem
jest, że nie będzie to publiczne.

IV. Prawa autorskie

1. Organizatorowi będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do przedstawionych w
ramach niniejszego Konkursu materiałów. Prace stają się własnością Organizatora.

2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora Konkursu.
3. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z Konkursu.
4. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych lub informacji

ani nie wystąpienia błędów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość korespondencji

wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej i ewentualne z tym związane
nieprawidłowości w toku Konkursu.

V.  Obowiązki Organizatora

1. Organizator podejmuje się przechowywać pracę uczestników.
2. Organizator podejmuje się rozstrzygnięcia konkursu do dnia 11 grudnia 2021 r., chyba że

zaistnieją zdarzenia niezależne od Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania wszystkich nagród.

VI.  Jury Konkursowe

1. Jury Konkursowe składa się z przedstawicieli Organizatora.
2. We wszystkich przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w innych

przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję podejmuje Jury
Konkursowe.

3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII.  Wręczenie nagród
1. Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców i laureatów konkursu.
2. Nagrody zostaną wysłane na adres, który w zgłoszeniu prześle laureat konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe



1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania
przyczyn.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków poniesionych
przez uczestników w trakcie udziału w Konkursie.

3. Każda z osób poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie oraz wyrażenie zgody na
upublicznienie swojej pracy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie
autorskimi prawach pokrewnych.

5. Organizator nie będzie przechowywał danych osobowych uczestników Konkursu.
6. Regulamin może ulec zmianie. Zainteresowane strony zostaną o tym poinformowane na

stronie Konkursu.
7. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na

stronie internetowej pod adresem:

www.facebook.com/edukacjapraktycznatkk
www.facebook.com/Baczy%C5%84ski-w-100-lecie-urodzin-106468025031672

http://www.facebook.com/edukacjapraktycznatkk

