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1. Regulamin Konkursu Plastyczno-Fotograficznego 

„Moje Bocheńskie Strony - Przewodnik Świadomych Obywateli” 

2. Organizator konkursu: Stowarzyszenie „Cives Conscii” 

Nagrody ufundowane ze środków Stowarzyszenia „Cives Conscii”. 

3. Adresaci konkursu: 

Dzieci i młodzież w wieku do 25 lat. 

4. Ramy czasowe konkursu: 

Termin składania prac konkursowych 31 sierpnia 2021r. 

Rozstrzygnięcie I i II etapu konkursu 17 września 2021r. 

Rozstrzygnięcie III etapu konkursu 17 października 2021 

Rozdanie nagród 24 października 2021r. 

5. Cele konkursu: 

 ukierunkowanie uwagi młodzieży na lokalną przyrodę, architekturę i społeczność; 

 pobudzenie do lokalnego patriotyzmu; 

 integracja lokalnej społeczności; 

 edukacja młodzieży w zakresie pomagania innym poprzez własne działania; 

 rozwijanie wśród młodzieży talentów plastyczno-fotograficznych; 

 dobroczynność poprzez przekazanie dochodów ze sprzedaży przewodnika oraz z 

aukcji na rzecz Małopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dziecka i Rodziny z 

siedzibą w Bochni, ul. Nad Babicą 7 w celu wsparcia wychowanków Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych „Azymut” i Perspektywa” w Bochni; 

 promocja powiatu. 

6. Przedmiot konkursu: 

w konkursie będą oceniane wszystkie prace fotograficzne i plastyczne wykonane 

własnoręcznie dowolną metodą, na których uwiecznione są dowolne miejsca 

znajdujące się w powiecie bocheńskim. 

7. Warunki uczestnictwa: 

 wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej (w formie fizycznej, nie pliku) 

przez osobę w wieku do 25 lat zamieszkałą w powiecie bocheńskim, która 

wyraziła pisemną zgodę na udział w konkursie lub (w przypadku osoby 
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niepełnoletniej), której prawni opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na udział w 

konkursie oraz przekazanie tej pracy na rzecz Stowarzyszenia „Cives Conscii”; 

 każdy z uczestników może przygotować do konkursu jedną pracę (z wyjątkiem 

wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Azymut” i 

Perspektywa” w Bochni, którzy mogą do konkursu zgłosić dowolną liczbę prac, z 

tym że dla jednej osoby przyznać można co najwyżej jedną nagrodę w II i III 

etapie); 

 każdy z uczestników lub (w przypadku osoby niepełnoletniej) prawny opiekun 

uczestnika, ma obowiązek podpisać stosowne oświadczenie RODO oraz dokument 

przenoszący własność wykonanej pracy konkursowej na rzecz Stowarzyszenia 

„Cives Conscii”. Dokumenty te należy dostarczyć wraz z pracą konkursową do 

siedziby Stowarzyszenia. Jest to niezbędne, aby wziąć udział w konkursie ze 

względów formalnych (przepisy RODO) oraz przez wzgląd na dobroczynny 

charakter konkursu, gdyż wszystkie prace konkursowe zostaną wystawione na 

aukcję, z której dochód będzie przeznaczony na rzecz Małopolskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Dziecka i Rodziny z siedzibą w Bochni, ul. Nad 

Babicą 7 w celu wsparcia wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

„Azymut” i Perspektywa” w Bochni. 

 liczba uczestników jest nieograniczona; 

 prace należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia „Cives Conscii”, która 

znajduje się w Bochni przy ulicy Trudnej 26 (I piętro) do dnia 31 sierpnia 2021r.; 

 konkurs ma charakter trzyetapowy: w pierwszym etapie Jury wyłoni 33 prace, 

które zostaną umieszczone w publikacji „Moje Bocheńskie Strony” (chyba że prac 

nie będzie więcej niż 40, wówczas wszystkie przejdą zwycięsko pierwszy etap i 

nie będzie on rozstrzygany przez Jury). W tym samym dniu zostanie 

rozstrzygnięty drugi etap, w którym Jury wyłoni 3 najlepsze prace i wybierze I, II i 

III miejsce. W trzecim etapie z prac wybranych w etapie pierwszym, 

zorganizowany zostanie konkurs, w którym internauci wybiorą najlepsze ich 

zdaniem prace. Głosowanie będzie trwało od 02 października 2021r. do 17 

października 2021r. Sześć prac, które zdobędą największą liczbę reakcji na fb, 
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dostanie wyróżnienia. Rozdanie nagród odbędzie się podczas finału konkursu – 24 

października 2021r. 

 w skład Jury wejdzie 5 osób związanych ze sztuką i/lub kulturą; 

 w przypadku remisu bądź kwestii spornych w 1 oraz 2 etapie, decydujący głos ma 

Prezesa Stowarzyszenia „Cives Conscii”. W przypadku remisu w 3 etapie, o 

przyznaniu nagród za stosowne miejsce, zdecyduje Prezes Stowarzyszenia „Cives 

Conscii”. 

8. Kryteria oceny 

Jury w drugim etapie dokona wyboru 3 prac ze wszystkich prac konkursowych.  

9. Nagrody i wyróżnienia: 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody: 

Etap 1: 

Publikacja pracy w przewodniku „Moje Bocheńskie Przewodnik Patriotyczny.”, który 

zostanie wydany w liczbie przynajmniej 500 egzemplarzy. 

Etap 2: 

 3 nagrody główne: za I miejsce – dyplom i 300zł; II miejsce – dyplom i 200zł; III 

miejsce – dyplom i 100zł; 

Etap 3:  

 6 wyróżnień w postaci dyplomu oraz nagrody rzeczowej. 

10. Inne istotne informacje: 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i 

informacji o zwycięzcach oraz uczestnikach konkursu; 

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dobrowolne zrzeczenie się własności 

wykonanej pracy konkursowej przez uczestnika konkursu lub (w przypadku 

niepełnoletnich uczestników) przez prawnego opiekuna oraz podpisanie 

stosownego oświadczenia RODO. 

 Organizator zobowiązuje się do przekazania 100% przychodu ze sprzedaży 

przewodnika w liczbie 400 egzemplarzy oraz całości kwoty uzyskanej z aukcji 

prac na rzecz Domu Dziecka w Bochni. Pieniądze ze sprzedaży przewodnika będą 

przekazywane sukcesywnie w zależności od ilości sprzedanej w danym okresie 

rozliczeniowym, za który uważa się koniec miesiąca kalendarzowego, aż do 
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wyczerpania nakładu 400 egzemplarzy. Pozostałe 100 egzemplarzy 

Stowarzyszenie przeznacza na nieodpłatne rozdanie w ramach promocji powiatu 

bocheńskiego. Pieniądze uzyskane z aukcji zostaną przekazane do końca miesiąca 

rozliczeniowego następującego po dacie zakończenia aukcji. 

 Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na warunki 

zawarte w Regulaminie. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: 

 telefonicznie pod numerami telefonu: 512-450-230; 501-277-685; 791-815-550; 

 drogą mailową pisząc na adres: SwiadomiObywatele@o2.pl. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

Z powodów pandemicznych oraz liczby prac konkursowych, regulamin zmieniono dnia 30 

sierpnia 2021r. 
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