
 REGULAMIN KONKURSU 

 

„ATRAKCYJNA BYDGOSZCZ” 

 

Instytut Kulturoznawstwa ogłasza Konkurs pod nazwą: „ATRAKCYJNA BYDGOSZCZ”. 

Jego celem jest odkrywanie oraz promowanie najciekawszych zakątków Bydgoszczy, miejsc 

atrakcyjnych turystycznie i kulturowo. Jest skierowany do młodzieży bydgoskich liceów 

i gimnazjów, gdyż jej spojrzenie na nasze miasto może się okazać odmienne od znanych 

wizerunków i promocji, świeże i oryginalne. Można nadsyłać prace indywidualne oraz 

zbiorowe. 

 

1. Postanowienia ogólne: 

I. Organizatorami Konkursu są: Instytut Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki, 

Akademicka Przestrzeń Kulturalna. 

II. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych 

Bydgoszczy. 

III. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

IV. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

2. Postanowienia dotyczące prac: 

I. Każdy uczestnik powinien przysłać 1 pracę (dotyczy to także uczestników 

zbiorowych). Może to być prezentacja multimedialna, film, strona internetowa lub 

pakiet materiałów promocyjnych. 

W zależności od wybranej formy wykonania pracy należy ją dostarczyć: 

a) w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (dotyczy prezentacji 

multimedialnej, filmu oraz materiałów promocyjnych), 

b) w wersji wydrukowanego pakietu (dotyczy materiałów promocyjnych), 

c) w wersji odnośnika do strony wysłanego drogą elektroniczną na adres 

kulturoznawstwo@byd.pl (mail powinien zawierać również wszystkie inne 

wymagane dane kontaktowe, przy czym podpisany formularz zgłoszeniowy 

powinien zostać dostarczony osobiście lub drogą pocztową na adres 

Instytutu Kulturoznawstwa). 

II. Zabrania się zgłaszania prac, które były uprzednio nagradzane. Prace powinny być 

wykonane samodzielnie, ale dopuszcza się doradczą pomoc opiekunów 

uczestników Konkursu. 

mailto:kulturoznawstwo@byd.pl


III. Prace należy przesyłać drogą pocztową (decyduje data dostarczenia) na adres: 

Instytut Kulturoznawstwa, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 

85-229 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs Atrakcyjna Bydgoszcz” 

IV. Każda praca powinna być opatrzona godłem autora, tytułem, datą i nazwą miejsca 

wykonania. Prosimy o nieumieszczanie dodatkowych danych. 

V. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.ik.wsg.byd.pl oraz w 

załączeniu do niniejszego regulaminu. 

VI. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez organizatora Konkursu w celu jego organizacji i promocji zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, 

poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję w 

formularzu zgłoszeniowym. 

VII. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

VIII. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie prac podczas 

transportu oraz awarie poczty elektronicznej. 

IX. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji prac o niskiej jakości 

technicznej. 

X. Organizatorzy mają prawo do umieszczania nadesłanych prac wwydawanych przez 

siebie materiałach promocyjnych, w prasie oraz Internecie, z określeniem 

tożsamości autora. 

XI. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

 

3. Terminarz: 

I. Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2013 r. 

II. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data 

dostarczenia). 

III. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas prezentacji pokonkursowej w 

Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14. 

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i 

wyróżnień do 15 grudnia 2013 r. 

4. Jury: 

I. Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu, w którego skład wejdą pracownicy 

Wyższej Szkoły Gospodarki. 

II. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

http://www.ik.wsg.byd.pl/


5. Nagrody: 

Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody główne (miejsca I-III) oraz 

wyróżnienia. 

6. Inne 

Przewiduje się wydanie zaświadczeń dla opiekunów uczestników konkursu. 

Zaświadczenia o udziale w konkursie dla uczestników wydaje się na ich prośbę. 

 

Kontakt z organizatorem konkursu: 

 

Instytut Kulturoznawstwa 

Wyższa Szkoła Gospodarki 

ul. Garbary 2 

85-229 Bydgoszcz 

Tel. 52 567 00 57 lub 52 567 07 03 

e-mail: kulturoznawstwo@byd.pl 

www.ik.wsg.byd.pl 
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ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „ATRAKCYJNA BYDGOSZCZ’ 

 

Imię i nazwisko autora (-ów) pracy i adres zamieszkania: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

Adres szkoły, do której uczęszcza (-ją) uczeń (uczniowie): 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Klasa......................................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna):................................................................... 

Dane kontaktowe opiekuna:...................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Uwagi........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychna przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celu jego organizacji i 

promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. 

 

 

...............................................................   ............................................ 

Miejscowość, data      Podpis opiekuna prawnego 

 

 


