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Regulamin konkursu 

„Szlakiem pereł architektury wiejskiej województwa zachodniopomorskiego” 

 

I.  ORGANIZATOR 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

 

II.  CEL KONKURSU 

1. Ukazanie i promowanie różnorodności i estetyki architektury wiejskiej Pomorza Zachodniego. 

2. Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących architekturę obszarów wiejskich województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

III.  TERMIN KONKURSU 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 11 czerwca 2012 roku. 

2. Prace należy dostarczyć w dniach od 11 czerwca do 31 lipca 2012 roku. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 sierpnia 2012 roku. 

4. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas XXV Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 

2012 w Barzkowicach. 

 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy obszarów wiejskich* województwa 

zachodniopomorskiego, którzy dostarczyli swoje prace (zabezpieczając je przed uszkodzeniem) 

wraz z załączoną kartą zgłoszenia - w terminie wyznaczonym w regulaminie - do siedziby 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

2. Prace należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice, z dopiskiem konkurs „Szlakiem pereł architektury 

wiejskiej województwa zachodniopomorskiego”. 

3. Każda osoba może zgłosić maksymalnie 3 prace do każdej z konkursowych kategorii, jednak laureatem  

(I, II i III miejsca oraz wyróżnienia) w każdej z kategorii można zostać tylko jeden raz. 

 

V. KATEGORIE 

a. Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografii. 

b. Obiekt architektury wiejskiej wykonany formą dowolną – rzemiosło artystyczne. 

 

a. Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografii. 

1. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 zdjęcia wykonane analogowo lub cyfrowo 

w technice barwnej. Zdjęcia powinny przedstawiać obraz rzeczywisty (bez modyfikacji w programach 

komputerowych do obróbki zdjęć). 
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2. Wymagana wielkość wydruku na papierze fotograficznym winna mieścić się w przedziale : 200 x 250 mm 

lub 210 mm x 297 mm (A4). 

3. Zdjęcie należy podpisać (patrz pkt. VI.3 Informacje szczegółowe). 

4. Na wierzchniej stronie fotografii nie należy zamieszczać napisów. 

5. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone (dopuszcza się jedynie naklejkę 

z podpisem na spodniej stronie fotografii). 

6. Do wywołanej fotografii należy dołączyć plik ze zdjęciem w formacie JPG (o rozdzielczości min. 

1200x1600 pixeli, na podpisanym nośniku CD). 

 

b. Obiekt architektury wiejskiej wykonany form ą dowolną – rzemiosło artystyczne. 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

2. Eksponaty winny mieścić się w granicy wysokości nie większej niż 1 metr i szerokości 

do 1 metra (obrazy, rzeźby, inne formy). 

3. Prace powinny być przybliżonymi replikami istniejących obiektów znajdujących się na terenach wiejskich 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

VI.  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Prace konkursowe powinny przedstawiać obiekt (lub zabytki): 

� architektury mieszkalno-gospodarczej (np.: domy, stodoły, itp.), 

� architektury (np.: gołębniki, pompy drewniane, haźle, studnie itp.), 

� architektury przemysłowej (np.: młyny, cegielnie, gorzelnie, wapienniki itp.), 

� architektury rzemiosła wiejskiego (np. kuźnie), 

� architektury budynków użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie), 

� architektury sakralnej (kościoły, kapliczki itp.). 

2. Prace powinny przedstawiać istniejące obiekty z terenów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. 

3. Każda zgłoszona praca (obie kategorie) powinna zawierać następujące informacje: 

� imię i nazwisko autora pracy, 

� adres zamieszkania autora pracy, 

� nazwę i miejsce prezentowanego obiektu (miejscowość, gmina),   

� tytuł pracy, krótki opis, 

� datę wykonania pracy (rok). 

4. Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać w następujących miejscach: 

� osobiście w Barzkowicach w siedzibie ZODR, 

� za pośrednictwem internetu na stronach: www.zachodniopomorskieksow.pl i www.zodr.pl . 

 

VII.  PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 11 czerwca 2012 roku. 

2. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 31 lipca 2012 roku. 

3. Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy pokonkursowej dokona Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

4. Prace, które nie spełnią warunków regulaminowych nie będą oceniane. 
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5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 31 sierpnia 2012 roku i zamieszczone zostanie 

na stronie internetowej www.zodr.pl w zakładce KONKURSY. 

6. Autorzy nagrodzonych prac będą powiadomieni indywidualnie o jego wynikach i zostaną zaproszeni 

do udziału w uroczystym podsumowaniu konkursu podczas XXV Barzkowickich Targów Rolnych „Agro 

Pomerania” 2012 w Barzkowicach. 

7. Wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac będzie prezentowana podczas XXV Barzkowickich Targów 

Rolnych „Agro Pomerania 2012”. 

 

VIII.  NAGRODY 

1. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie kierowała się kryteriami: 

� spełnieniem założeń konkursu, 

� jakością walorów estetycznych i artystycznych zgłoszonej pracy. 

2. Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac nagrody rzeczowe 

o wartości netto do:  

a. w kategorii: „Obiekt architektury wiejskiej uwieczniony na fotografii”: 

� I miejsce  3 000,00 zł, 

� II miejsce 2 000,00 zł, 

� III miejsce 1 000,00 zł, 

� Wyróżnienie 500,00 zł. 

b. w kategorii: „Obiekt architektury wiejskiej wykonany formą dowolną – rzemiosło artystyczne”: 

� I miejsce  3 000,00 zł, 

� II miejsce  2 000,00 zł, 

� III miejsce 1 000,00 zł, 

� Wyróżnienie 500,00 zł. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody ze względu na niski poziom 

nadesłanych prac. 

4. Konkurs nie jest zakwalifikowany jako konkurs z dziedziny nauki, kultury i sztuki. 

Od wygranej w konkursie nagrody pieniężnej, której wartość przekracza 760 zł, laureat winien zapłacić 

Organizatorowi podatek w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek należy uiścić na konto ZODR 

w Barzkowicach w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników - rachunek bankowy NBP O/O Szczecin 

07 1010 1599 0523 8613 4100 0000. 

5. Wygranych opodatkowanych 10% podatkiem laureat nie wpisuje w rozliczenie podatkowe. Rozliczenia 

PIT dokonuje wypłacający wygraną Organizator (w tym przypadku ZODR), składając do Urzędu 

Skarbowego zbiorczą deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307 - 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

IX.  PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW 

1. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność ZODR w Barzkowicach. 
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2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego upublicznienia wszystkich prac zgłoszonych 

do konkursu dla celów reklamowych oraz prezentowania wyników konkursu, nazwisk twórców oraz ich 

fotografii. 

3. Prace, które nie zostały nagrodzone należy odebrać w siedzibie ZODR w Barzkowicach 

do końca września 2012 roku. Po tym terminie wszystkie nieodebrane prace przechodzą na własność 

Organizatora. 

4. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza że: 

� posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich 

prezentowania, publikacji i/lub innego rozpowszechniania, 

� przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy na rzecz Organizatora, 

� bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych 

w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 

(Dz. U. Z dn. 23 lutego 1994r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania 

ich do druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich 

materiałach promocyjnych i reklamowych bez względu na sposób ich zwielokrotnia i wprowadzania do 

obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej), 

� zapoznał się z regulaminem konkursu i zaakceptował jego warunki, 

� wyraża zgodę na przetwarzanie (w celach związanych z konkursem) i udostępnianie następujących 

danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość) – zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami), 

� jest mieszkańcem obszarów wiejskich*. 

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały wykonane 

przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych 

oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

 

X. INFORMACJE 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa 

Domowego i Agroturystyki Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach: 

� e-mail: row.barzkowice@home.pl, 

� tel. (91) 479 40 48, (91) 479 40 59. 

2. Konkurs dofinansowany został ze środków pomocy technicznej PROW 2007-2013, schemat III, w ramach 

realizacji zapisów Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013, Sekretariatu 

Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Barzkowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo 

oraz jego zstępni, wstępni). 

 

* Zamieszkujący w miejscowości należącej do gminy: 
− wiejskiej, 
− miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub 
− miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 


