
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„KRAŚNIK MOICH MARZEŃ” 

§ 1  

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: 

1. Regulamin – dokument określający zasady konkursu plastycznego „Kraśnik Moich Marzeń”, 

realizowanego na terenie miasta Kraśnik w okresie od dnia 20.04.2020r. do dnia 15.05.2020r. 

tj. końcowego terminu nadsyłania prac konkursowych.  

2. Cel konkursu – zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania się tematyką 

związaną z miastem Kraśnik i jego rozwojem, promocja talentów, wzmocnienie poczucia własnej 

wartości, rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży i ich uzdolnień, prezentacja 

twórczości i pomysłowości, promowanie wiedzy o działalności statutowej Organizatora, 

organizacjach pożytku publicznego poprzez uwrażliwianie dzieci, młodzieży i dorosłych na 

potrzeby innych osób. 

3. Uczestnicy – dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież do lat 18. 

4. Organizatorzy – Burmistrz Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik oraz Centrum 

Kultury i Promocji w Kraśniku al. Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik. 

5. Komisja Konkursowa – Komisja oceniająca prace konkursowe w skład której wchodzą co 

najmniej 3 osoby wskazane przez Burmistrza Miasta Kraśnik.  

6. Osoby upoważnione przez Organizatora do udzielania informacji na temat konkursu: 

    - Milena Sowińska tel.: 781-165-856 

    - Dagmara Okulus tel.: 723-061-076 

 

§ 2  

Zasady konkursu: 

1. Udział w konkursie jest dla Uczestników dobrowolny i bezpłatny. Prace nadesłane na Konkurs 

muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na 

innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o 

tych faktach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dowolną techniką plastyczną ( ołówek, 

kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) w formacie A4 pracy twórczej na temat 

„Kraśnik Moich Marzeń” oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.  

3. Kryteria oceny prac:  

 Zgodność pracy z tematem konkursu; 

 Oryginalne i ciekawe ujęcie tematu; 

 Staranność i estetyka wykonania pracy; 

 Samodzielność wykonania pracy; 

 Dobór wykorzystanych technik do wieku dziecka. 

4. Każda praca na odwrocie powinna zostać podpisana: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy 

do opiekuna.  

5. Każdy uczestnik może złożyć 1 pracę plastyczną.  

6. Konkurs będzie przebiegać w trzech grupach wiekowych:  

I – dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III 

II – uczniowie klas IV-VIII  

III – uczniowie klas licealnych 



 

7. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni laureaci, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami 

rzeczowymi z trzech kategorii wiekowych. Organizator przewidział dla pozostałych uczestników 

nagrody pocieszenia. Nagrody zostaną ufundowane przez Miasto Kraśnik.  

8. Tematyka prac powinna obejmować wizję Kraśnika w przyszłości oraz pomysły na zmiany 

w Kraśniku. Mogą to być zarówno elementy tj.: budynki, obiekty sportowe, parki, miejsca 

rozrywki, które autor chciałby aby pojawiły się w mieście, jak również wizja całego miasta 

zawarta w jednej pracy. 

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

10. Organizator powiadomi o formie odbioru nagród dla uczestników konkursu oraz laureatów 

drogą telefoniczną.  

11.  Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się dnia 18.05.2020r. Decyzje Komisji 

Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  

 Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych 

www.krasnik.eu oraz www.kultura.krasnik.eu w dniu 19.05.2020r. po posiedzeniu 

Komisji. 

 Informacje o laureatach uzyskać będzie można również telefonicznie pod nr tel. 781-165-

856 w godz. 8:00- 16:00. 

12. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysyłać drogą mailową na adres: 

miastomarzen@krasnik.eu  

 Organizator przyjmuje także prace plastyczne wraz z formularzem zgłoszeniowym 

wysłane pocztą polską bądź za pośrednictwem innego przewoźnika pod warunkiem 

uiszczenia kosztów przesyłki przez Uczestnika, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.  

 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do Konkursu 

jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności 

złożonego egzemplarza pracy konkursowej. 

13.  Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.  

 

§ 3 

 Polityka prywatności: 

1. Administratorem danych osobowych, ujawnionych w związku z udziałem w konkursie 

„Kraśnik Moich Marzeń” jest Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik oraz 

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, ul. Al. Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik. 

2. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących ochrony danych 

osobowych został powołany Inspektor do spraw bezpieczeństwa danych osobowych.  

3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych osobowych do spraw bezpieczeństwa danych osobowych e-mail 

milenasowinska.krasnik@gmail.com 

4. Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane się zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

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) („RODO”)). 

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego udziału w konkursie „Kraśnik Moich 

Marzeń”. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi udział 

w konkursie. 
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6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b. w/w 

rozporządzenia.  

7. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda jest wyrażona poprzez złożenie podpisu 

w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

8. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące i działające na rzecz prawidłowego 

i terminowego wykonania umowy.  

9. Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, w innym razie dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych osobowych w stosunku do Uczestnika, bądź wycofania 

zgody.  

10. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.  

11. Organizator oświadcza, że dane osobowe przez niego gromadzone nie są poddawane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

12. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

 

§ 4 

Prawa autorskie 

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora 

oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz 

udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie 

licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:   

 druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie; 

 upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się 

do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);   

 prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, o których 

mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe: 

1.  Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Formularz zgłoszeniowy”. 

Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

2.  Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2020r. do dnia 18.05.2020r. 

3. Regulamin wraz z formularzem zamieszczony został na stronach www.krasnik.eu 

oraz  www.kultura.krasnik.eu  

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub 

zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje na 

stronach internetowych www.krasnik.eu oraz www.kultura.krasnik.eu informację o zmianie 

Regulaminu, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie dokonanej zmiany oraz termin, od którego 

zmiana obowiązuje. Organizator nie może zmieniać Regulaminu w sposób skutkujący nierównym 
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traktowaniem poszczególnych Kandydatów, chyba że konieczność jego zmiany wynika  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


