
REGULAMIN KONKURSU NA OKŁADKĘ MAGAZYNU KALEJDOSKOP (5/2019) 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Tworzy się regulamin Konkursu Na Okładkę Magazynu „Kalejdoskop”, zwanego dalej 

„Konkursem”. 

§ 2 

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie redakcji „Kalejdoskopu” oraz na portalu e-

Kalejdoskop.pl 

§ 4 Uczestnikiem Konkursu może być student lub absolwent wyższej szkoły artystycznej lub 

wydziału o profilu artystycznym innej szkoły wyższej lub uczeń liceum o profilu 

artystycznym albo czynny artysta. 

 

Rozdział II. Organizator 

§ 5 

1. Organizatorem Konkursu jest wydawca magazynu kulturalnego Łodzi i województwa 

łódzkiego „Kalejdoskop”, czyli Łódzki Dom Kultury z siedzibą przy ul. Traugutta 18, 90-113 

Łódź, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

Rozdział III. Przedmiot Konkursu 

§ 6 

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej przeznaczonej na 

okładkę jubileuszowego numeru magazynu „Kalejdoskop” (5/2019), wykonanej w dowolnej 

technice, o tematyce zgodnej z profilem pisma. W konkursie nie będą brane pod uwagę prace 

naruszające dobra osobiste różnych osób i przepisy prawa.  

 

Rozdział IV. Nagrody 

§ 7 



1. Pula nagród dla autorów prac w Konkursie składa się z nagrody głównej i wyróżnień. 

2. Nagrodą główną jest publikacja pracy (całej lub we fragmencie) w formie okładki 

magazynu „Kalejdoskop” nr 5/2019 i honorarium autorskie. 

3. Organizator zapewnia sobie prawo do przyznania wyróżnienia (wyróżnień), którym jest 

prezentacja pracy w magazynie „Kalejdoskop” i na portalu e-Kalejdoskop.pl. W tym 

wypadku honorarium nie przysługuje. 

4. Realizacja zobowiązania, związanego z przekazaniem honorarium laureatowi, nastąpi w 

terminie 14 dni od daty publikacji „Kalejdoskopu” nr 5/2019. 

5. Organizator jest uprawniony do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich 

podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Rozdział V. Zgłaszanie prac do Konkursu 

§ 8 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do 

których przysługują autorowi nieograniczone prawa autorskie. 

2. Pracę do Konkursu może zgłosić wyłącznie autor pracy. 

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 

równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia, że swoim utworem nie 

naruszył żadnych praw osób trzecich, akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. 

4. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przesłanie kompletu dokumentów za pośrednictwem 

Internetu (na adresy e-mailowe: kalejdoskop@ldk.lodz.pl i e-kalejdoskop@ldk.lodz.pl) w 

terminie do 10.03.2019 roku.  

5. Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z : 

- Pliku PDF 84 x 190 mm; rozdzielczość 300 dpi; CMYK; do 10 MB 

- Pliku poglądowego JPG, do 2 MB 

- Pliki PDF i JPG powinny mieć taką samą nazwę, różną od imienia i nazwiska autora, 

- Karty zgłoszeniowej  

6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem jej autora, że w 

przypadku przyznania mu nagrody, nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do pracy i prawa zależne do jej opracowań w zakresie wykorzystania pracy jako 

okładki pisma „Kalejdoskop” nr 5/2019 w nakładzie 1800 egz. kolportowanego na terytorium 

mailto:kalejdoskop@ldk.lodz


Polski i jego promocji. Licencja będzie obejmować również wykorzystanie dzieła jako 

okładki pisma „Kalejdoskop” w działaniach marketingowych tego pisma. 

Szczegółowe warunki przekazania praw majątkowych do nagrodzonej pracy określi odrębna 

umowa zawarta przez Organizatora z jej autorem. 

 

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 10 

1. Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie przez członków Kapituły 

Konkursu, którą tworzyć będą redaktorzy pisma oraz Jakub „Hakobo” Stępień, autor nowej 

szaty graficznej pisma. 

§ 11 

1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą 4 osoby powołane przez Organizatora Konkursu. 

Skład Kapituły Konkursu zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora www.e-kalejdoskop.pl w terminie do dnia 15.02.2019 r. 

2. Kapituła Konkursu wybiera Laureata nagrody głównej Konkursu oraz Laureatów 

wyróżnień w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

3. Kapituła Konkursu może zdecydować o zakończeniu Konkursu bez przyznania nagród. 

§ 12 

Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 13 

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej www.e-kalejdoskop.pl do dnia 23.04.2019 r. 

§ 14 

W przypadku otrzymania przez Organizatora i/lub któregokolwiek z członków Kapituły 

Konkursu informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób 

zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi 

przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na 

rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w 

ogóle, bądź – w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim 

przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 



Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły 

wyższej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

zorganizowanie Konkursu. 

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

 

 


