
IV BIELSKI KONKURS SATYRYCZNY WRZUĆ NA LUZ

REGULAMIN KONKURSU  

    Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem KONKURSU SATYRYCZNEGO WRZUĆ NA LUZ jest Miejski Dom
    Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, tel. 33 812 56 93, 33 812 53 13, 
    33 829 76 51 (zwany dalej organizatorem). 

2. Celem KONKURSU SATYRYCZNEGO WRZUĆ NA LUZ jest propagowanie poczucia
    humoru, uśmiechu i dystansu do rzeczywistości jako postawy życiowej poprzez
    cykliczną promocję działalności twórczej związanej z szeroko pojętą satyrą. 

3. KONKURS SATYRYCZNY WRZUĆ NA LUZ składa się z trzech oddzielnych kategorii
    obejmujących autorskie i nigdzie nie publikowane:
    - teksty satyryczne
    - rysunki satyryczne 
    - fotografie satyryczne 

4. Organizator nie wprowadza ograniczeń wiekowych dla uczestników.

5. Każdy uczestnik może zgłosić swój udział w jednej, w dwóch lub we wszystkich
    kategoriach konkursowych. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych (lub dostarczonych osobiście do siedziby
    organizatora) prac i zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji w celu
    realizacji swoich działań statutowych.  

7. Powołane przez organizatora jury wyłoni niezależnych zwycięzców w każdej kategorii.

8. Na laureatów czekają poważne nagrody i śmieszne dyplomy (albo na odwrót!).
    W tym: AS Z RĘKAWA DYREKTORA w wysokości 444 PLN, dwa dodatkowe 
    asiki finansowe oraz nastrajające optymistycznie nagrody rzeczowe.  

9. Termin zgłoszeń upływa 13 maja 2015 roku. Po prostu wyślij... wcześniej :-) 

10.  Rozstrzygnięcie we wszystkich kategoriach oraz wręczenie nagród odbędzie się
       27 maja 2015 roku (środa) o godz. 17.27 w Saloniku Sztuk Rozmaitych "Bazyliszek" 
       w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 8. 

11. Informacje o finałowych wynikach ukażą się w środkach masowego przekazu.

12. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu:
      33 829 76 51, e-mailowo: mdk@mdk.beskidy.pl lub bezpośrednio w Domu
      Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej (ul. 1 Maja 12)    

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,
      a także do rozstrzygania sytuacji nieobjętych niniejszym regulaminem.



I. REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII TEKST SATYRYCZNY: 

1. Każdy uczestnik w danej edycji konkursu może zgłosić nie więcej niż trzy napisane
    przez siebie i nigdzie wcześniej nie publikowane (nie publikowane w formie
    papierowej! /czyli zamieszczone w internecie, np. na blogu czy na profilu FB
    jak najbardziej można zgłaszać/) utwory satyryczne o dowolnej formie (np. limeryk,
    fraszkę, haiku, aforyzm, anegdotę, wiersz rymowany lub biały /ale za to podszyty...
    niech i tak będzie: czarnym humorem/, /sur/realistyczne ogłoszenie, albo krótkie –
    maksymalnie do dwóch trzecich strony /ok. 1200 znaków znormalizowanego
    maszynopisu/ – śmieszne wspomnienie, humoreskę, powiastkę, mini-skecz, fragment
    listu bądź... natchnionego przemówienia), dla których inspiracją /a więc jedynie punktem
    wyjścia/ jest "rozbrajające" hasło: 
    WRZUĆ NA LUZ ...i coś śmiesznego z nami stwórz! 

2. Teksty powinny być wydrukowane na papierze formatu A4 w trzech egzemplarzach.  

3. Z tyłu (na każdej stronie zgłoszonych do konkursu utworów) uczestnik wypisuje
    bardzo czytelnie swoje dane: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, 
    numer telefonu kontaktowego, e-mail (jeśli takowy posiada), a w przypadku 
    gdy jest uczniem lub studentem również szkołę, do której uczęszcza.   

4. Zgłoszenie tekstów satyrycznych do konkursu jest równoznaczne z:
    a. uznaniem warunków regulaminu,
    b. oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych tekstów,
    c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
        zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., 
        z późniejszymi zmianami   

5. Teksty należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 13 maja 2015 roku
    na adres:  

    Miejski Dom Kultury
    Dom Kultury „Włókniarzy”
    ul. 1 Maja 12
    43-300 Bielsko-Biała 
    z dopiskiem: „Konkurs satyryczny – tekst” 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2015 roku
    (środa) o godz. 17.27 w Saloniku Sztuk Rozmaitych "Bazyliszek" w Bielsku-Białej, 
    ul. Wzgórze 8.
   



II. REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII RYSUNEK SATYRYCZNY: 

1. Każdy uczestnik w danej edycji konkursu może zgłosić nie więcej niż trzy wykonane 
    przez siebie i nigdzie wcześniej nie publikowane (nie publikowane w formie
    papierowej! /czyli zamieszczone w internecie, np. na blogu czy na profilu FB
    jak najbardziej można zgłaszać/) rysunki satyryczne o dowolnej formie (np. narysowane
    ołówkiem, kredkami, flamastrami, długopisem  lub cienkopisem, domalowane farbkami,
    albo wykonane przy użyciu technologii komputerowej; pojedyncze: z napisami lub bez,
    ew. krótki pasek komiksowy – składający się z trzech klatek –  w takim przypadku
    uczestnik ma prawo do zgłoszenia tylko jednej historyjki obrazkowej) oraz o dowolnym
    temacie, dla których inspiracją /a więc jedynie punktem wyjścia/ jest „rozbrajające”
    hasło: WRZUĆ NA LUZ... i coś śmiesznego z nami stwórz!    

2. Rysunki powinny być wykonane na papierze formatu A4 lub A3. 

3. Na drugiej stronie (z tyłu każdego rysunku) uczestnik wypisuje bardzo czytelnie
    swoje dane: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu
    kontaktowego, e-mail (jeśli takowy posiada), a w przypadku gdy jest uczniem 
    lub studentem również szkołę, do której uczęszcza.   

4. Zgłoszenie rysunków satyrycznych do konkursu jest równoznaczne z:
    a. uznaniem warunków regulaminu,
    b. oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych rysunków,
    c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
        zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., 
        z późniejszymi zmianami   

5. Rysunki należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 13 maja 2015 roku
    na adres:  

    Miejski Dom Kultury 
    Dom Kultury „Włókniarzy”
    ul. 1 Maja 12
    43 – 300 Bielsko-Biała 
    z dopiskiem: „Konkurs satyryczny - rysunek” 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2015 roku
    (środa) o godz. 17.27 w Saloniku Sztuk Rozmaitych Bazyliszek w Bielsku-Białej, 
    ul. Wzgórze 8.
    



III. REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII FOTOGRAFIA SATYRYCZNA:

1. Każdy uczestnik w danej edycji konkursu może zgłosić nie więcej niż trzy wykonane
    przez siebie i nigdzie wcześniej nie publikowane (nie publikowane w formie
    papierowej! /czyli zamieszczone w internecie, np. na blogu czy na profilu FB
    jak najbardziej można zgłaszać/) fotografie satyryczne o dowolnej formie (np. dwa
    zupełnie nie związane ze sobą zdjęcia na bazie humoru sytuacyjnego /absurdalne
    napisy na murach i dziwne reklamy – a tym bardziej takie zachowania ludzkie lub...
    zwierzęce/), albo „kameralny” fotoreportaż (również z życia rodzinnego, szybkie foto
   "pstryknięte" podczas wielkomiejskiego spaceru lub wyprawy... do globalnej wioski),
    także zdjęcia kreacyjne (obrobione w programie graficznym) – wywołujące uśmiech 
    (tym samym przesiąknięte poczuciem humoru autora, jego zmysłem obserwacji), 
    bądź promujące radość życia, dla których inspiracją /a więc jedynie punktem wyjścia/
    jest „rozbrajające” hasło: WRZUĆ NA LUZ ...i coś śmiesznego z nami stwórz!  

2. Fotografie powinny być co najmniej formatu: 10x15cm. 

3. Z tyłu każdej zgłoszonej do konkursu fotografii uczestnik wypisuje bardzo czytelnie
    swoje dane: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu
    kontaktowego, e-mail (jeśli takowy posiada), a w przypadku gdy jest uczniem 
    lub studentem również szkołę, do której uczęszcza.   

4. Zgłoszenie fotografii satyrycznych do konkursu jest równoznaczne z:
    a. uznaniem warunków regulaminu,
    b. oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych fotografii,
    c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
        zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., 
        z późniejszymi zmianami   

5. Fotografie należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 13 maja 2015 roku
    na adres:  

    Miejski Dom Kultury 
    Dom Kultury „Włókniarzy”
    ul. 1 Maja 12
    43 – 300 Bielsko-Biała 
    z dopiskiem: „Konkurs satyryczny – foto” 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2015 roku
    (środa) o godz. 17.27 w Saloniku Sztuk Rozmaitych Bazyliszek w Bielsku-Białej, 
    ul. Wzgórze 8.
    


