Regulamin Konkursu na plakat Miasteczka Modlitewnego 2018
„Ducha masz? Chcesz?”

Organizator konkursu:
Organizatorzy Miasteczka Modlitewnego
Celem konkursu jest:
- inspiracja do działań artystycznych szerokiej grupy osób związanych z ideą Miasteczka
Modlitenwego,
- uzyskanie najlepszej propozycji plakatu na Miasteczko Modlitewne 2018,
1. Konkurs adresowany jest zarówno do grafików komputerowych, artystów j a k
i amatorów, bez ograniczeń wiekowych. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami
autorskimi.
2. Konkurs organizowany jest w dniach 14.01.2018 r. – 18.02.2018 r.
3. Konkurs przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy, którego propozycja zostanie
zaprezentowana jako plakat Miasteczka Modlitewnego 2018. Zwycięzca konkursu otrzyma
nagrodę w postaci darmowego uczetnictwa w Miasteczku Modlitewneym oraz gadżety
związane z Miasteczkiem Modlitewnym.
4. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja
Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projekcie wybranego
plakatu, a Autor projektu zobowiązuje się do konsultacji przekazywanych sugestii przez
Komisję Konkursową i dokonywania ewentualnych poprawek w projekcie plakatu.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6. Propozycje plakatu zgłaszane do konkursu powinny być dostosowane do formatu B3
(353mm x 500mm), w orientacji pionowej, w rozdzielczość co najmniej 300 dpi (format
pliku w rozszerzeniu: .jpg – plik poglądowy). Autor zobowiązuje się również po
wygraniu konkursu do dostarczenia plakatu do wydruku w formie wymaganej przez
Organizatora (plik musi odpowiadać specyfikacji przewidzianej dla druku offsetowego –
profil kolorów CMYK, rozdzielczość 300 dpi, spady odpowiednie dla rodzaju publikacji).
7. Propozycja plakatu musi zawierać hasło „DUCHA MASZ? CHCESZ?” i informację
Miasteczko Modlitewne 2018, 27 VII – 2 VIII 2018 r. (układ graficzny dowolny).
Dodatkowo plakat powinien zawierać logo Miasteczka Modlitewnego, logo Sanktuarium
bł. Karoliny, motyw cyfry “7” (związany z 7 darami Ducha Świętego) i bł. Karoliny.

8. Prace konkursowe należy przesyłać do 18 lutego 2018r. na adres e-mail:
miasteczkomodlitewne@gmail.com. W tytule wiadomości prosimy wpisywać:
„Konkurs na plakat Miasteczka Modlitewnego”. W mailu prosimy o podanie imienia i
nazwiska autora, adresu i numeru telefonu.

9. Nadesłane prace spełniające wymagania techniczne i formalne, będą sukcesywnie
publikowane na stronie internetowej: miasteczkomodlitewne.pl, a także na oficjalnym
fanpage’u MM: https://www.facebook.com/miasteczkomodlitewnewzabawie/?fref=ts
10. Zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań regulaminu, nie będą poddawane ocenie.
11. Wyniki konkursu zostaną przekazane jego laureatowi telefonicznie lub pocztą
elektroniczną, zostaną również ogłoszone w stosownym terminie na stronie
internetowej Miasteczka Modlitewnego i na oficjalnym profilu MM na portalu
społecznościowym facebook. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej
w marcu 2018r.
12. Udział w "Konkursie na plakat Miasteczka Modlitewnego 2018" jest jednoznaczny z
nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania zwycięskiej propozycji we
wszystkich polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie, publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działalności Miasteczka Modlitewnego.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. DZ. U. Nr 133 poz. 833).

Organizatorzy Miasteczka Modlitewnego

