
Regulamin do konkursu  

,,Twórczy świat Marii Konopnickiej” 

 

I. Postanowienia. 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana 

Jareckiego w Kaliszu ul. Górnośląska 66a, 62-800 Kalisz 

2. Tematem prac konkursowych jest: ”Twórczość Marii Konopnickiej inspiracją dla młodych 

twórców sztuk wizualnych – literatura jako język wielokulturowy i wielopokoleniowy”  

3. W konkursie brać udział mogą uczniowie szkół podstawowych z klas od IV do VIII oraz 

uczniowie szkół średnich. 

4. Koordynatorką Konkursu  jest Małgorzata Pomykała. 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe mają być formami plastycznymi nie większymi niż 100 x 70 

centymetrów, wykonanymi w dowolnej technice (np. malarstwo, rysunek, kolaż, graffiti) na 

płaskiej powierzchni (np. papier, płótno, karton). 

2. Dostarczenie prac musi nastąpić do 1 grudnia 2022 r. do siedziby Organizatora. 

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, ale w jej skład może wchodzić 

kilka mniejszych form, których łączny rozmiar nie będzie przekraczać wymiaru 100x70 

centymetrów. 

4. Prace prezentowane na konkursie nie mogą być pracami wcześniej publikowanymi. 

Złamanie tego postanowienia oznacza dyskwalifikację. 

5. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

  

III. Wyniki konkursu i nagrody. 

1. Prace oceni  jury  w składzie Anna Michalak – Bartosz, Michał Bugzel, Katarzyna Fijołek, 

Iwona Marcinkowska. 

2.Kryteriami oceny pracy są: walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika 

wykonania, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, sposób ujęcia tematu oraz zgodność 

z tematem. 

3. Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe uczniowie szkół podstawowych z klas od 



IV do VIII oraz uczniowie szkół średnich. Każda z grup oceniana jest oddzielnie 

wyróżnieniami oraz nagrodami 

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu wernisażu tj. 12 grudnia 

2022 r., a następnie wraz z relacją z wydarzenia, zostaną opublikowane na stronie 

internetowej organizatora oraz na Facebooku, prace zakwalifikowane do oceny konkursowej 

zostaną opublikowane w wybranych wiatach przystankowych na terenie Kalisza, nagrodzone 

prace zostaną wyeksponowane podczas wystawy w kaliskim Ratuszu 

5. Nagrody i Wyróżnienia w Konkursie” 

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości  400 zł oraz dyplom 

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz dyplom 

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł oraz dyplom 

Dla wyróżnionych nagroda książkowa i dyplom 

6. Jury ma pełne prawo do nieprzyznania nagród, a jego decyzja jest ostateczna. 

 

IV. Postanowienia końcowe.  

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów 

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 działalności Organizatora. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej. 

3. Uczestnik biorąc udział w konkursie, deklaruje się przestrzegać postanowień regulaminu. 

4. Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://www.wiezacisnien.kalisz.pl i na fanpage 

OKP Wieża Ciśnień na portalu Facebook. 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 



 b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

 c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

 d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

6. Wszelkie pytania odnośnie konkursu można kierować na podany adres mailowy:  

 galeria@wiezacisnien.kalisz.pl 

V. Informacja RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Dane osobowe uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane są 

zgodnie z postanowieniami 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 rozporządzenie o ochronie danych), tzw. 

RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do realizacji 

Konkursu oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna 

zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – 

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. 

5. Administrator nie będzie udostępniać zebranych od uczestnika i/lub jego 

rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych innym podmiotom. Administrator nie 

przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6. Uczestnikowi i/lub jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw 

należy skierować żądanie pod adres e-mail:galeria@wiezacisnien.kalisz.pl lub 

osobiście w siedzibie Administratora. 

7. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika i/lub jego 

rodzica/opiekuna prawnego zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych 

mailto:galeria@wiezacisnien.kalisz.pl


osobowych w celu i zakresie, o którym mowa w Regulaminie. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i 

otrzymanie nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

METRYCZKA 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:…………………………………………….................. 

2. KLASA:…………………………………………………………………..................... 

3. NAZWA SZKOŁY:…………………………………………………………………... 

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

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

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

4. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO: .................................................................................................................. 

5. KONTAKT (nr tel./ e-mail) …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw 

autorskich na organizatora konkursu  

oraz przetwarzaniu danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego autorem 

pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór” do konkursu plastycznego pn. „Twórczy świat 

Marii Konopnickiej” organizowanego przez Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. 

Bogdana Jareckiego w Kaliszu dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich 

oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich  do utworu w 

zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Jako 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 

wykorzystania 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) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest 

autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych 

praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, 

Przetwarzane dane (imię i nazwisko, wizerunek, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane 

zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla 

realizacji konkursu. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, wizerunek, szkoła, praca plastyczna) 

mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.  

 

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

(data i podpis - przedstawiciel ustawowy)    (data i podpis Organizatora) 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie 

wizerunku 

 

 

złożone w dniu ………………………… w ………………………………………………….. 

przez:…………………………………………………………………………………………… 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………........  

uczącego się    w klasie ..........................w   szkole...................................................................... 

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

niniejszym wyrażam zgodę na:  

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne 

wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu 

„Twórczy świat Marii Konopnickiej” organizowanego przez Ośrodek Kultury Plastycznej 

Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu (zwanym dalej Organizatorem) dla 

uczniów klas od IV - VIII szkół podstawowych, oraz szkół średnich zwanego dalej 

„Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i 

wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego 

może być użyty  do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 

może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie 

filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 

Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie na stronach internetowych  OKP. 

3. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji 

obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr 

osobistych dziecka/podopiecznego. 



4. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego 

dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w 

pełni  go akceptuję. 

 

 

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

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

 

 


