
KONKURS NA PLAKAT ARTYSTYCZNY 
XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz

REGULAMIN

Buskie Samorządowe Centrum Kultury jest  organizatorem XXVIII  Międzynarodowego Festiwalu
Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku - Zdroju. Festiwal muzyczny jest wzbogacony o szereg
wydarzeń kulturalnych z udziałem największych polskich i światowych gwiazd oraz autorytetów  
w  dziedzinie  muzyki.  Ideą  Festiwalu  jest  wspieranie  i  prezentacja  oraz  promocja  polskich  
i światowych wydarzeń muzycznych.
Cel konkursu
Wybór projektu plakatu artystycznego XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny 
Jamroz
ORGANIZATOR KONKURSU
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku - Zdroju, 28 - 100 Busko - Zdrój,al. Mickiewicza 22
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób zajmujących się
projektowaniem graficznym.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Przesłanie pocztą elektroniczną projektu plakatu na adres: 
sekretariat@bsck.busko.pl.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw
autorskich.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić do 3 projektów.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich prac przez Buskie Samorządowe
Centrum Kultury.
ZGŁOSZENIE
1. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną plików graficznych JPG lub 
PDF W FORMACIE B1 na adres e maila sekretariat@bsck.busko.pl w tytule prosimy napisać: 
Konkurs na plakat .Rozmiar e-maila nie może przekroczyć 10 MB.
2. Nazwa pliku graficznego nie może sugerować nazwiska autora.
3. Plik graficzny powinien być przesłany z wypełnioną kartą zgłoszenia,w formie załącznika.
4. Wszystkie dodatkowe pytania można kierować pod nr telefonu: 41 370 54 27
WARUNKI TECHNICZNE PRAC
1. Do konkursu zgłaszać należy plik graficzny zawierający projekt plakatu opartego na 
podstawowym wymiarze B1 /70 x 100 cm/,format pionowy .
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
/w przypadku prac rysowanych, namalowanych itp. należy przesłać skan lub zdjęcie dobrej 
jakości/.
PROJEKT PLAKATU POWINIEN ZAWIERAĆ:
hasło: XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku - Zdroju 
02.07.- 10.07.2022 r.
Buskie Samorządowe Centrum Kultury oraz logotyp Festiwalu dostępny na stronie 
www.bsck.busko.pl w zakładce Festiwale Muzyczne.
1.  W  konkursie  będą  rozpatrywane  tylko  prace,  które  zostały  wysłane  na  w/w  adres  
e-mail do dnia 25 kwietnia włącznie.
2. Oficjalne ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi do dnia 29 kwietnia 2022r.
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Kryteria oceny
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie:
- Maria Wiśniewska - Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury,
- Artur Jaroń - Dyrektor Artystyczny XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny
Jamroz,
- Bogdan Ptak – Kierownik Galerii Sztuki „Zielona” w Busku - Zdroju
2. Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponuje jednym głosem.
3. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem artystycznym oraz merytorycznym.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskiej pracy.
5. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Nagroda
Zwycięzcy zostanie przyznana pierwsza nagroda finansowa w wysokości 1000,00 zł.
WYNIKI
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.  Członkom Komisji  Konkursowej
zostaną zaprezentowane zgłoszone prace. Po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej zostanie
ujawnione nazwisko autora zwycięskiej pracy.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie
Komisji Konkursowej.
3. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku,
gdyby praca nagrodzona naruszała prawa w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste
osób trzecich.
4. Ogłoszenie zwycięskiej pracy nastąpi do dnia 29 kwietnia 2022 r.
5. Praca nagrodzona zostanie wydrukowana i będzie projektem do wydruku plakatu artystycznego
oraz materiałów reklamowych przedmiotowego wydarzenia artystycznego.
6. Praca nagrodzona będzie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Warunki ogólne
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny.
3. Wszystkie sporne sprawy rozstrzyga Komisja Konkursowa.
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych  i  w
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (zwanej  dalej
RODO)  Buskie Samorządowe Centrum Kultury informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury, 28-100 Busko-

Zdrój, al. Mickiewicza 22, tel. 41 370 54 05, e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl dalej Administrator;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: io-

do@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów

prawa; 
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania konkursu

i jego rozliczenia;



7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania da-
nych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane nie -
zgodnie z przepisami prawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  przy czym odmowa podania danych uniemożliwi
udział w konkursie;

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, oraz nie pro-
filuje danych.
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