
 

 

 

REGULAMIN  

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„POEZJA ADAMA ZIEMIANINA W ILUSTRACJACH 

AUTORSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY” 

 

 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Powiatowym Konkursie 

Plastycznym „Poezja Adama Ziemianina w ilustracjach autorskich dzieci i 

młodzieży”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania 

zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie pod 

patronatem:  

- Starosty Nowosądeckiego, 

- Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie. 

3. Koordynatorem Konkursu jest Pan Andrzej Gancarz  –   dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Muszynie. 

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. Poznanie i popularyzacja poezji Adama Ziemianina. 

2. Poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości poety. 

3. Kultywowanie piękna mowy ojczystej. 



 

 

4. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej uczestników  

     konkursu. 

5. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych  i 

średnich w powiecie nowosądeckim.  

6. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych. 

§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich znajdujących się 

na terenie powiatu nowosądeckiego. 

2. Kategorie wiekowe: 

a. I grupa uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, 

b. II grupa uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum, 

c. III grupa uczniowie szkół średnich, 

d. IV grupa uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, 

niepełnosprawni uczniowie klas integracyjnych (do 18 roku życia). 

§4. 

ZASADY KONKURSU 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. Każdy uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) 

pracę w formacie A3 (297 x 420 mm), 

b. Technika – malarstwo (akwarelowe, plakatowe, temperowe, akrylowe, gwasz), 

c. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, 

d. W konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone wcześniej do innego 

konkursu plastycznego, 

e. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane, 

2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę umieszczoną trwale na odwrocie 

pracy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



 

 

3. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne.  

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

5. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny                     

ul. Rynek 13 33-370 Muszyna. 

6. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla 

uczestnika Konkursu. 

7. Każda szkoła może zgłosić do pięciu prac plastycznych dla danej kategorii wiekowej.  

8. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu należy 

umieścić napis „Konkurs Plastyczny’’. 

9. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli 

ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera 

załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu. 

10. Prace bez załączników nie będą oceniane. 

§6. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się                   

z pracowników naukowych ASP w Krakowie, nauczycieli plastyki i przedstawicieli 

organów samorządowych. 

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz 

harmonogram posiedzenia Komisji. 

5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej 

dokumentacji. 

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 



 

 

§7. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

      1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

a. ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz 

jakości i estetyki wykonania, 

b. ustalenie wyników, 

c. sporządzenie protokołu z wynikami według kolejności miejsc w grupach, 

d. komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać 

wyróżnienia w dowolnej kategorii wiekowej. 

4.Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone będzie na stronie internetowej 

Organizatora www.zso.muszyna.pl w dniu 10 maja 2019 roku. Uroczyste otwarcie 

wystawy i wręczenie nagród odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. o godz. 12 
00 

 w Muzeum 

Regionalnym ,,Państwa Muszyńskiego’’ ul. Krzywa 1 w Muszynie. 

§8. 

NAGRODY  

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie nagród rzeczowych za 

zajęcie I, II, III miejsca. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień w dowolnej kategorii 

wiekowej. 

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim oraz wypłacenie 

równowartości nagrody. 

 

§9. 

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, zgodnie z Rozporządzeniem 



 

 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1., 

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. 

1. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.  

§10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany 

wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie 

internetowej Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie oceniania pracy w przypadku naruszania przez 

pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych lub praw autorskich osób 

trzecich. 

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu, 

4. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością 

Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia  losowe uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2019 roku. 

7. Informacji dotyczących Konkursu udziela przedstawiciel Organizatora: 

Pani Krystyna Tomasiak tel. 510 144 318 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki; 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych; 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

METRYCZKA 

1. Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………….................. 

2. Grupa wiekowa, klasa :………………………………………………………… 

3. Nazwa szkoły/placówki, adres, nr telefonu, e-mail 

…………………………………………………… 

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

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

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

4. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca 

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

5. Tytuł ilustrowanego utworu Adama Ziemianina 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI 

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

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

ADRES SZKOŁY/ PLACÓWKI 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA,  

POD KIERUNKIEM KTÓREGO PRZYGOTOWANO PRACĘ 

………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA 

ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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

dziecka/opiekun prawny dziecka ……………………………………………….klasa ……..…, 

będącego autorem pracy konkursowej pt.,,Poezja Adama Ziemianina w autorskich pracach 

dzieci i młodzieży” – zwanej dalej jako „praca plastyczna”, zgłoszonego do konkursu 

plastycznego, organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Rynek 13 33-370 

Muszyna  (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy plastycznej w zakresie wskazanym w 

niniejszym oświadczeniu. 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie  

na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej. 

Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej przechodzą na Organizatora w momencie 

podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w 

czasie wykorzystania pracy plastycznej i rozporządzania nią, 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 pracy plastycznej zezwalam 

Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy plastycznej w zakresie 

wskazanym powyżej. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy plastycznej oświadczam, 

że praca plastyczna jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem pracy 

plastycznej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób 

praw osób trzecich. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 

plastycznego, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Przetwarzane dane 

(imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi 

zasadami. 

 Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy plastycznej 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla 

potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu plastycznego, zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą 

być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. 

 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 pt, 

Poezja Adama Ziemianina w autorskich pracach dzieci”, organizowanego przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny ul. Rynek 13 33-370 Muszyna (zwanego dalej Organizatorem)  

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  Kuratorium Oświaty w Krakowie i 

Organizatora. 

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)  

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna  

(33-370 Muszyna, ul. Rynek 31, telefon kontaktowy: 47-140-09). 

2. 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest dyskwalifikacja nadesłanej pracy konkursowej. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

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

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