
Miasto Białogard oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
w Białogardzie zapraszają do udziału w konkursie 

pn. "BIAŁOGARD - KOCHAM TU BYĆ !" 
organizowanym z okazji przypadającego na 4. marca Dnia Osadnika.

 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców i sympatyków Białogardu.

Urokliwa Starówka? Nietypowa architektura? A może inny magiczny zakątek 
miasta?

Każdy z nas zna miejsce w Białogardzie, do którego wraca myślami bądź, z którym 
łączą go historie rodzinne, skojarzenia lub wspomnienia.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w kilku zdaniach opisać swoje ulubione 
miejsce w Białogardzie oraz dodać, dlaczego akurat te miejsce. Do opisu należy 
przesłać swoje zdjęcie w dobrej rozdzielczości  lub pracę plastyczną nawiązujące 
do tego miejsca. Nadesłane prace mogą być aktualne lub historyczne (ważne by 
pochodziły od zgłaszającego się do konkursu lub z Jego zbiorów rodzinnych).

Termin nadsyłania prac: do 1 marca 2021 r.
(decyduje data otrzymania maila)

 
 

Rozstrzygnięcie: 4 marca 2021 r., godz. 12:00.
 
 

 

 



 Regulamin konkursu pn. "BIAŁOGARD - KOCHAM TU BYĆ !" 
 

 
I. Organizator konkursu:
 
Centrum Kultury  i Spotkań Europejskich w Białogardzie
 
II. Adresaci konkursu:
 
Mieszkańcy Białogardu oraz sympatycy miasta wg kategorii wiekowej:
 

1. osoby do ukończenia 15 roku życia
2. osoby powyżej 15 roku życia.

III. Cele Konkursu:

- upamiętnienie Dnia Osadnika, święta przypadającego na 4 marca;
- upamiętnienie uroków Białogardu, jego przyrody i architektury, a także ludzi (jako 
społeczeństwo) i ich działań;
- uwrażliwienie na piękno przyrody i architektury, a także zachęcenie do 
poznawania Miasta;
- odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Białogardzie;
- wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno współczesnego 
Białogardu i historycznego (architektura oraz krajobraz zurbanizowany) w sposób 
promujący walory architektoniczno- przyrodnicze Białogardu;
- budzenie zainteresowań własnym regionem i miastem oraz rozwijanie wrażliwości
artystycznej.

IV. Kategorie konkursu:

- fotografia
- praca plastyczna

 



V. Warunki udziału w konkursie:
 
1. Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie w kilku zdaniach swojego 
ulubionego miejsca w Białogardzie oraz dodanie informacji, dlaczego akurat 
wybrał to miejsce. Do opisu należy przesłać fotografię miejsca w dobrej 
rozdzielczości  (format jpg, maks. 5MB, 150DPI) lub pracę plastyczną  nawiązujące 
do tego miejsca (w zależności od wyboru kategorii konkursu na karcie zgłoszenia). 
Zdjęcie bądź praca plastyczna mogą  być aktualne lub historyczne (ważne by były 
autorstwa zgłaszającego się do konkursu lub z Jego zbiorów rodzinnych). 
2. Opisu swojego wybranego miejsca należy dokonanć na karcie zgłoszenia.
3. Specjalnie powołane Jury konkursowe oceniać będzie nadesłane prace biorąc 
pod uwagę oryginalność i kreatywność nadesłanej pracy oraz części opisowej.
4. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział 1 raz w każdej kategorii 
konkursowej.
5. Technika wykonania fotografii oraz pracy plastycznej jest dowolna.
6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
7.Prace fotograficzne prosimy przynieść osobiście nagrane na płycie CD lub 
przesłać na adres e-mail : p.mielcarek@bialogard.info wraz z zeskanowaną kartą 
zgłoszenia w nieprzekraczającym terminie 1 marca 2021 r., godz. 23:59. Prace 
plastyczne wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do 
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich przy ul. 1-go Maja 15, Białogard.
 
7.  W każdej kategorii konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca w każdej grupie
wiekowej.
8. Łączna wartość wszystkich nagród wynosi 1.600zł. Nagrody nie podlegają 
zamianie na inne.
9. Prace należy przesyłać bądź dostarczyć w terminie do 1 marca 2021 r. włącznie.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 marca 2021 r.
o godz. 12.00 na portalu facebook CKiSE oraz stronie Miasta Białogard.
 
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
 
a) udzieleniem prawa (licencji) do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i 
terytorialnie wykorzystywania przez Organizatora konkursu tj. Centrum Kultury I 
Spotkań Europejskich w Białogardzie nadesłanych fotografii I prac plastycznych  
na następujących polach eksploatacji: zamieszczanie nagrania audio-video 
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w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach 
społecznościowych Organizatora, publikacja w mediach. 
 
b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów
prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych 
osobowych na potrzeby konkursu i dla celów określonych w pkt 13 a) niniejszego 
Regulaminu zgodnie z przepisami 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)).
 
17. Wzięcie udziału w konkursie, oznacza akceptację warunków konkursu i 
regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 
Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 
18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, 
zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
 
19. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu 
roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich przez 
uczestników konkursu w związku z ich udziałem w organizowanym konkursie. 
Odpowiedzialność w tym zakresie w całości i wyłącznie ponosić będą uczestnicy 
konkursu ( ich rodzice lub opiekunowie prawni).
 
20.Osoby nagrodzone w konkursie odbiorą nagrody osobiście, lub poprzez 
rodziców/opiekunów prawnych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z 
Organizatorem. .
 
21. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się 
telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia odbioru nagrody.
 
22. Informacji dotyczących konkursu udzieli pracownik CKiSE p. Paweł Mielcarek – 
tel. 94 311 90 90, mail: p.mielcarek@bialgoard.info
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