
Konkurs graficzno - plastyczny dla dzieci i młodzieży 
„iKartka Wielkanocna 2020” 

Regulamin 
1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego  

w Lubaczowie. 
2. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży uczniów szkół podstawowych i średnich  

z powiatu lubaczowskiego. 
3. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań grafiką komputerową i plastyką, 

 zachęcanie do twórczego działania, 

 kultywowanie tradycji wielkanocnych, poprzez wykonanie kartki świątecznej. 
4. Kategorie konkursowe: 

 grafika komputerowa, 

 plastyka. 
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,  

nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne  
ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

6. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych  
ze Świętami Wielkanocnymi. 

7. Uczestnik wykonuje jedną pracę na kartce z bloku i skanuje/fotografuje ją lub projektuje kartę  
w programie graficznym, (np. Gimp lub Paint). Następnie zapisuje plik w formacie jpg i opisuje go 
tytułem pracy. Potem elektroniczną formę pracy wysyła na adres e-mail: a.hojdak@mdklubaczow.pl. 
W ten sam sposób wysyła podpisaną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. W przypadku osób poniżej 18 r.ż. karta zgłoszenia powinna być również podpisana przez 
rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika. 

8. iKartki Wielkanocne należy przesłać tylko w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
a.hojdak@mdklubaczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 09.04.2020 r. 

9. Pliki należy nazywać według następujących zasad: małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, 
bez spacji, według wzoru: tytul-pracy.jpg 

10. Kartki zostaną opublikowane 9.04.2020 r. na stronie internetowej https://ikarteczki.pl/ 
11. Na stronie https://ikarteczki.pl/ będzie można przekazywać/dostarczać kartki innym osobom. Autorzy 

iKartek, które cieszyć się będą największą popularnością internautów i zostaną przekazane innym 
użytkownikom (tj. zdobędą największą liczbę „wysłań”) otrzymają nagrody. 

12. iKartki będzie można przekazywać do dnia 15.04.2020 r. do godziny 12:00. Po tym czasie zostaną 
spisane wyniki. Dalsze zmiany na stronie ikarteczki.pl dotyczące przesyłania e-kartek nie będą brane 
pod uwagę. 

13. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 17.04.2020 r. na stronie internetowej 
www.mdklubaczow.pl 

14. Nagrodami w konkursie są podwójne wejściówki do kina „Melodia” w Lubaczowie na wybrany seans 
dla trzech autorów kartek wielkanocnych. 

15. O odbiorze nagrody poinformujemy wysyłając informację na adres e-mail, z którego nadesłano iKartkę 
Wielkanocną. 

16. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 
17. Kartki nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub 

zeskanowane ilustracje, pobrane z Internetu obrazki i grafiki. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 
19. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
20. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 

wykorzystania i publikowania prac do promocji konkursu. Jeżeli wśród prac zostanie wykryty plagiat, 
za skutki prawne z niego wynikające odpowiada uczestnik konkursu i rodzice lub opiekunowie 
prawni. 
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