
 

         

Regulamin Konkursu Plastycznego „Poręba z marzeń”  

   

 I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Poręba z marzeń” jest Młodzieżowa Rada 

Miasta Poręba. 

2. Celami Konkursu są:   

a) zachęcenie młodych mieszkańców do myślenia o przyszłości miasta, 

b) wspieranie tożsamości lokalnej, 

c) poznanie młodzieżowej wizji wymarzonej Poręby, 

d) zachęcenie młodych mieszkańców do rozwoju umiejętności artystycznych. 

 

 II.  WARUNKI UCZESTNICTWA   

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych z miasta Poręba.     

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich jest przekazanie karty 

zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, razem z pracą 

konkursową zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.   

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

   



 III.  ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU   

1. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej, która ma przedstawiać wizualizacje 

fragmentu krajobrazu Porębskiego w marzeniach autorów.   

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:   

1) klasy I – IV;   

2) klasy V – VIII; 

   

3. Technika pracy może być dowolna. 

4. W przypadku prac graficznych, malarskich lub rysunkowych format minimalny prac 

dla klas I-IV to A4.   

5. W przypadku prac graficznych, malarskich lub rysunkowych format minimalny prac 

dla klas V-VIII to A3.   

6. W konkursie obowiązuje ograniczenie liczby prac do 1 sztuki na uczestnika.   

   

 IV.  TERMIN NADSYŁANIA PRAC   

1. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie od 10  maja do 10 czerwca 2022 roku 

w zaklejonej kopercie na adres Organizatora:    

Biuro Obsługi Rady Miasta 

Urząd Miasta Poręba 

Dworcowa 1, 42-480 Poręba 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Poręba z marzeń”  

   

2. Liczy się data umieszczona na stemplu pocztowym.   

3. Prace plastyczne przesłane z późniejszą datą nie będą oceniane.   

 



 V.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH   

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decydować będzie Komisja Konkursowa, którą 

powoła Organizator.   

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będzie 6 członków, w tym radni 

Młodzieżowej Rady Miasta.   

3. Kryteria oceny prac zostaną ustalone w następujący sposób:   

a. zgodność pracy z tematem, 

b. jakość wykonania, 

c. oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność,   

d. stopień trudności wykonania.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.   

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, w 

szczególności jeśli żadna z dostarczonych nazw nie będzie spełniała kryteriów oceny 

w dostatecznym stopniu. 

   

 VI.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU   

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca 17 czerwca 2022 

roku.   

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na fanpage’u 

Młodzieżowej Rady Miasta Poręba. 

3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu jest zobowiązany do podpisania:  1) 

klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych; 2) zgody na przetwarzanie 

wizerunku.   

4. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefoniczne lub emailowo o 

wynikach konkursu oraz o terminie sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poręba. 



5. Organizatorzy mogą unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 

   

 VII.  WRĘCZENIE NAGRÓD   

1. Organizator konkursu plastycznego przyzna w każdej z wymienionych kategorii w 

regulaminie trzy nagrody główne w postaci nagród rzeczowych za trzy pierwsze 

miejsca.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego 

poziomu artystycznego konkursu.   

3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.   

4. Nagrody: 

I miejsce: Tablet graficzny Wacom One S 

II miejsce: Sztaluga malarska, płótno malarskie (min. 2) 

III miejsce: Zestaw farb olejnych H&B, farby witrażowe Amos (10 kolorów) 

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 

II Kadencji. 

   

VIII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazanie pracy konkursowej do udziału w konkursie traktowane jest jako 

równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw osób trzecich, w 

szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W 

przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 

tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę 

zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty 

poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 

odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie 

powstają z tego tytułu. 



2. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz 

Organizatorów majątkowych praw autorskich, wraz z prawem do 

nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach 

eksploatacji: 

a. Rozpowszechnienie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzania, nadawanie i reemitowanie, 

b. Wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczenie w sieci, 

c. Prezentowanie w prasie i Internecie 

3. Zwycięzca konkursu oświadcza, że nie będzie wykonywał autorskich praw 

osobistych w stosunku do wybranej pracy. 

4. Przekazanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest 

równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki konkursu.   

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora w zakresie i w celach związanych z Konkursem zgodnie z 

warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 

r. 

3. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do Organizatorów Konkursu. Żadne odwołania nie 

zostaną uwzględnione. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.   



5. W przypadkach uzasadnionych Organizator zastrzega sobie prawo zmian w 

regulaminie.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia lub 

odwołania Konkursu, jeśli zajdą ku temu przyczyny prawne, o czym poinformuje w 

specjalnym komunikacie zamieszonym na stronach Gminy Poręba oraz na fanpage’u 

Młodzieżowej Rady Miasta Poręba. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.   

8. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

9. Po rozstrzygnięciu konkursu w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie odbędzie się 

wystawa nagrodzonych prac. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

   

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS ,,PORĘBA Z MARZEŃ” 

 

 

Dane uczestnika konkursu: 

 

Imię i nazwisko autora: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................   

Data urodzenia: 

............................................................................................................... 

Adres do korespondencji: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

....................................................................... 

Numer telefonu: 

............................................................................................................... 

Adres e-mail: 

............................................................................................................... 

 

 

  Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i nie brał udziału w żadnym 

innym konkursie, posiadam do niego wyłączne prawa autorskie. Zapoznałem się z 

Regulaminem Konkursu i przyjmuje do wiadomości wszelkie zawarte w nim 

unormowania. W przypadku wygrania konkursu zobowiązuję się do zawarcia z jego 

Organizatorami umowy o przeniesienie praw autorskich do zwycięskiej pracy w 

zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

...................................................   

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)   

   

   

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

   

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W  

KONKURSIE PLASTYCZNYM “PORĘBA Z MARZEŃ” ORGANIZOWANYM 

PRZEZ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ MIASTA PORĘBA  

   

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…………………………………………………… (imię i nazwisko) w konkursie 

plastycznym “Poręba z marzeń” organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta 

Poręba.    

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez 

moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z 

konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.    

   

   

....................................                 ...................................................................  

Miejscowość i data                             Podpis rodziców (opiekunów prawnych)  

uczestnika konkursu.  

   

     

   



 

  

 

Załącznik nr 3 

   

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:   

…………………………………………………………………  

imię i nazwisko dziecka  

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie Plastycznym „Poręba z 

Marzeń organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Poręba, 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 9 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE 

L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

...................................................   

(data, podpis rodzica)   

   


