
Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu zaprasza do udziału  
w konkursie na projekt okładki płyty CD  Muzyczny Zgierz 

"MuZgi 2013"

Konkurs obejmuje projekt okładki płyty CD zawierającej zapis w formacie AUDIO utworów 
zespołów Zgierskiej Sceny Muzycznej.

Celem konkursu jest
1. Zachęcenie zgierzan do realizacji swoich pomysłów plastycznych .
2. Doskonalenie umiejętności plastycznych.
3. Rozwijanie wyobraźni muzyczno - plastycznej.
4. Uwrażliwienie uczestników na wartości estetyczne nowoczesnych środków przekazu 
plastycznego.
5. Promocja projektu Muzyczny Zgierz – MuZgi 2013

Warunki uczestnictwa
1.  Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy Zgierza, a także osoby związane ze 
Zgierzem (np. uczniowie zgierskich szkół, mieszkający w powiecie).
2.  Uczestnicy wykonują prace plastyczne w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki lub grafiki 
komputerowej będące projektami okładki płyty CD zawierającej utwory muzyczne.
3.  Uczestnicy mogą się zgłaszać do Konkursu samodzielnie lub być zgłaszani przez placówki, 
które reprezentują.
4.  Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
5.  Uczestnicy powinni zachować kopie zgłoszonych projektów, gdyż nadesłane na Konkurs prace 

nie będą zwracane.
6. Zgłoszenie projektu na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą autora na bezpłatne 

udostępnienie go organizatorom Konkursu w celach promocyjnych, także powielanie go i 
publikację w mediach.

7. Termin zgłoszenia prac upływa 28.04.2013 r.

Wymagania projektu
1.  Projekt składa się z 7 elementów:
- front
- tył
- 3 wewnętrzne strony
- strona z doklejonym tray'em
- krążek
Specyfikacja projektu znajduje się w załączniku do regulaminu.
2.  Awers okładki powinien zawierać logo "Muzycznego Zgierza" (ok. 9 cm2) (do pobrania ze 
strony www.mokzgierz.pl  ,   w dziale Aktualności) oraz tytuł płyty - "MuZgi 2013"
3.  Na rewersie okładki powinna znaleźć się powierzchnia, na której będzie możliwe naniesienie 
tytułów utworów, danych wykonawców i autorów.
4.  Wewnętrzne strony digipack'u, a także krążek powinny graficznie nawiązywać do awersu i 
rewersu okładki płyty.
5.  Projekt musi być dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD/R w postaci gotowego do 
druku pliku .pdf  lub .cdr., a także w formie wydrukowanej. 

6.  W przygotowaniu projektów nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek materiałów (również 
zdjęć) bez zgody ich autorów i uregulowania kwestii praw autorskich.
7.  Organizatorzy Konkursu nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw 
autorskich przez uczestników konkursu.
8.  Każdy zgłoszony projekt powinien być opisany wg następującego wzoru:

– imię i nazwisko,
– nazwa, adres i nr telefonu placówki zgłaszającej lub adres uczestnika
– data urodzenia uczestnika
– tel. kontaktowy uczestnika
– informacja o tym, czy uczestnik jest / był uczniem / studentem szkoły artystycznej 

(jakiej?)
– dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych  

osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

– oświadczenie „Oświadczam, iż mam pełne prawa autorskie do załączonego projektu  
okładki płyty MuZgi 2013”

– odręczny podpis
– informacja o tym, skąd uczestnik wie o konkursie

Jury i nagrody
Jury powołane przez organizatora Konkursu przyzna 3 nagrody w następującej formie.
I nagroda - 500 zł i wykorzystanie projektu jako okładki płyty CD wydawnictwa "MuZgi 2013"
II nagroda - 300 zł
III nagroda - 100 zł
Jury zastrzega sobie prawo do zmian w podziale w/w nagród.
O wynikach Konkursu autorzy nagrodzonych projektów zostaną poinformowani telefonicznie lub 
mailowo.
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 1.06.2013 r., w przerwie koncertu promującego wydawnictwo, 
który odbędzie się podczas Święta Miasta Zgierza.

Organizator i patronat
Patronat nad Konkursem objęła Prezydent Miasta Zgierza dr Iwona Wieczorek
Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu 
Kontakt
Wszelkie informacje na temat Konkursu uzyskać można drogą telefoniczną lub mailową.
MOK - 042 716 26 18, mokzgierz@interia.pl
Michał Pietrzak – m.pietrzak@mokzgierz.pl

Z A P R A S Z A M Y !

Miejski Ośrodek Kultury
Zgierz, ul. Mielczarskiego 1

www.mokzgierz.pl

http://www.mokzgierz.pl/

