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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„JESIENNA KRÓLOWA”

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin określa zasady udziału w konkursie plastycznym „Jesien-

na Królowa”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkur-

sowych i nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Wiślańskie Centrum Kultury, Pl. B. Hoffa 3a, 

43-460 Wisła

§2

TEMAT KONKURSU

1. Temat  konkursu  „Jesienna  Królowa”  dotyczy  rzeki  Wisły,  królowej  polskich

rzek, w jej wielobarwnej, jesiennej odsłonie. Nie tylko jej wód ale także otacza-

jącego ją środowiska, żyjących w jej wodach i okolicach zwierząt, i ludzi. 

2. Elementem rozwinięcia tematu konkursu może być ekologia – wpływ rzeki na

środowisko, środowiska na rzekę, problem zanieczyszczenia i degradacji śro-

dowiska.

§3

ADRESACI KONKURSU

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół pod-

stawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych .
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§4

KATEGORIE WIEKOWE

Prace konkursowe będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

1. przedszkola i klasy 0

2. klasy I – III szkoły podstawowej,

3. klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

4. szkoły średnie i dorośli

§5

PRACA KONKURSOWA

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać dowolne artystyczne

wizje autorów z zaakcentowanym tematem konkursu, temat musi być czy-

telny dla jury konkursu,

b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x

420 mm)

c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ko-

laż, mix technik, technika własna

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,

e. w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach pla-

stycznych, wystawach, itp.

2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę/formularz  zgłoszeniowy,

której wzór stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

§6

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całko-

wicie dobrowolne. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 13 listopada 2020 roku do sie-

dziby Wiślańskiego Centrum Kultury lub na adres kultura@wisla.pl. 
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4. W związku z sytuacją epidemiologiczną prace mogą zostać dostarczone rów-

nież w formie elektronicznej, wysyłając plik w formacie JPG na adres kultura-

@wisla.pl

5. Praca dostarczona elektronicznie musi posiadać oba, wymienione w Regula-

minie, załączniki.

6. Wiadomość zawierającą zgłoszenie konkursowe należy opatrzyć tytułem „Je-

sienna Królowa. Zgłoszenie konkursowe”.

7. Prace konkursowe mogą zgłaszać zbiorowo przedszkola i szkoły, można rów-

nież zgłosić pracę indywidualnie.

8. Do pracy konkursowej powinny być załączone oświadczenie stanowiące za-

łącznik numer 2 do Regulaminu.

§7

KOMISJA KONKURSOWA

1. Wiślańskie Centrum Kultury powoła komisję konkursową, zwaną dalej „Komi-

sją”, składającą się z trzech członków.

2. W czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia konkursu Komisja zbie-

rze się, dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu, po 3 (I, II i III miej-

sce) z każdej grupy wiekowej.

3. Komisja ma prawo do przyznania wyróżnień.

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysłu-

guje od niej odwołanie.

5. Termin i miejsce ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zostaną podane

w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej miasta Wisła www.wi-

sla.pl oraz na profilu facebookowym Wiślańskiego Centrum Kultury. 

§8

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Kryteria oceny prac konkursowych:

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

c. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
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§9

NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają

nagrody rzeczowe.

2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega so-

bie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który speł-

nił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest moż-

liwe wypłacenie równowartości nagrody.

§10

EKSPOZYCJA PRAC

1. Prace  laureatów  Konkursu  zostaną  wyeksponowane  podczas  uroczystości

wręczenia nagród i wyróżnień.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnio-

nych prac.

§11

DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określo-

nych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w

tym m.in.  w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku,

imienia,  nazwiska,  informacji  o miejscowości,  w której  mieszka i/lub o

szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalno-

ści Organizatora.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i ich rodzi-
ców/opiekunów prawnych jest Organizator Konkursu: Wiślańskie Centrum 
Kultury w Wiśle z siedzibą: 
pl. B. Hoffa 3A, 43-460 Wisła, tel. 33 855 29 67, e-mail:kultura@wisla.pl.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z In-
spektorem Ochrony Danych Panią Beatą Woszczyna pod adresem: io-
d@wck.wisla.pl lub korespondencyjnie na adres Organizatora Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursuw zakresie: imię i nazwisko, miej-
scowość zamieszkania, nazwa szkoły lub przedszkola i wiek oraz imiona i 
nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, będą przetwarzane na podstawie
art.6 ust. 1 lit. a) 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 roz-
porządzenie o ochronie danych), dla celów przeprowadzenia Konkursu. 

4. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników
Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w sposób zgodny z obo-
wiązującymi przepisami, w tym w szczególności: zabezpieczy je przed udo-
stępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupraw-
nioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie wy-
maganych danych  wyklucza udział Uczestnika w Konkursie.

6. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo: 
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, 
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem,
3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prze-
twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Organizator przekaże dane osobowe Laureatów w celu ich opublikowa-
nia na oficjalnej stronie Miasta Wisła oraz w prasie lokalnej „Echa Wisły”, w
zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu.

8. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywa-
na będzie przez Organizatora Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, tj. przez okres 5 lat od daty wyłonienia Laureatów Konkursu.
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             Załącznik nr 1  do
 Regulaminu Konkursu

„Jesienna Królowa”

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko: 

….....................................................................................................................

Nr telefonu: ...............................................................................................................................

Adres e-mail: 

….........................................................................................................................

Kategoria konkursowa (podkreślić właściwą):

□ przedszkola i klasy 0

□ klasy I – III szkoły podstawowej,

□ klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

□ szkoły średnie i dorośli

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

(w przypadku osób pełnoletnich)

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z regulaminem konkursu  „Jesienna Królowa”
oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu.

....................................................                                             …………………..............……
          miejscowość i data                                                                podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZESTNIKA/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA

(w przypadku osób niepełnoletnich)

Ja niżej podpisana/ y oświadczam, że po zapoznaniu się z regulaminem konkursu
„Jesienna Królowa” oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do konkursu,  a także przetwarzanie

danych osobowych mojego dziecka oraz moich dla potrzeb konkursu. 

...................................................                                             …………………..............……
       miejscowość i data                                                                   czytelny podpis
                                                                                    Rodziców bądź Opiekunów prawnych
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Załącznik nr 2 do 
Regulaminu Konkursu 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGA-

NIZATORA KONKURSU 

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako autor/przedstawiciel usta-

wowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego

autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego do konkursu plastycz-

nego pn. „Jesienna Królowa”, organizowanego przez Wiślańskie Centrum Kultury, Pl. B. Hof-

fa  3a,  43-460 Wisła,  oświadczam, iż  jestem uprawniony/a  do przeniesienia  majątkowych

praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako  autor/przedstawiciel  ustawowy/opiekun  prawny  autora  przenoszę  nieodpłatnie  
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu.

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wyko-
rzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych
opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;

b) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organi-
zatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powy-
żej.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że
utwór jest mojego autorstwa/autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu
i  przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób
trzecich.

............…………………………..............…………………………..

(data i podpis - autor/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora) 
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