Regulamin konkursu plastycznego
„Bożonarodzeniowa Pocztówka dla Niepodległej”
§1 Cele konkursu
Celami konkursu są:
1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.
2. Promowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
§2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Bożonarodzeniowa Pocztówka dla Niepodległej”
jest Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach. Partnerami konkursu są:
- Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
- Nadleśnictwo Pińczów.
2. Adres organizatora: Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania”, ul. Kasztelańska 3,
28-404 Kije.
§3 Założenia organizatora

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu pińczowskiego dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / bez kategorii wiekowych/.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej
oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Prace wykonane w graficznym
programie komputerowym nie będą przyjmowane.
6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny o formacie DL
lub A5.
7. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu. Kartki obok treści
bożonarodzeniowych powinny zawierać elementy wpisujące się w upamiętnienie
100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
8. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni
dzieci/nauczyciele.
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„Bożonarodzeniowa Pocztówka dla Niepodległej” należy umieścić:
a) pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy,
adres/nazwa instytucji, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku
osób niepełnoletnich);
b) klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem
uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;
c) oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu wraz z data i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego
przedstawiciela ustawowego;
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w ust. 9 lit. b i c, w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na organizatora praw własności materiałów, na których prace zostały złożone.
11. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
§4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018 r. osobiście w siedzibie
organizatora w godzinach od 7.30 do 15.30. lub za pośrednictwem poczty na adres:
Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije (decyduje
data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowa Pocztówka
dla Niepodległej”.

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez
organizatora. Komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematem,
- jakość wykonania,
- oryginalność i pomysłowość,
- stopień trudności wykonania,
- walory artystyczne.
3. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 10.12.2018 r.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora konkursu.

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach
konkursu.
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Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy zorganizowanej w SIK Kasztelania.
§6 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone
lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
autora pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte
polubownie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa Pocztówka dla Niepodległej”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządową Instytucje Kultury „Kasztelania” moich
(mojego podopiecznego) danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w konkursie
plastycznym „Bożonarodzeniowa Pocztówka dla Niepodległej” w celu i zakresie określonym w
Regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez organizatora zdjęć,
na których znajduje się mój (mojego podopiecznego) wizerunek do celów promocyjnych.
Oświadczam, iż zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku przyjąłem/przyjęłam do wiadomości następujące informacje:
1. administratorem danych osobowych jest Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania”
ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie „Bożonarodzeniowa
Pocztówka dla Niepodległej, a także promowanie tego konkursu, relacjonowaniu jego
przebiegu i promowaniu celów określonych w Regulaminie konkursu;
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres pięciu lat
po roku zakończenia konkursu;
4. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku,
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
6. podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie zwrot
nadesłanej pracy i odmowa dopuszczenia do udziału w konkursie.
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Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się
do przestrzegania oraz oświadczam, że praca konkursowa stworzona została przeze mnie
(przez mojego podopiecznego) samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam
zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs
plastyczny „Bożonarodzeniowa Pocztówka dla Niepodległej” na rzecz Samorządowej Instytucji
Kultury „Kasztelania” na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności do jej
wykorzystania, komunikowania, powielania, przerabiania, druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, używania w Internecie, a także prezentowania prac podczas wystawy.
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