
REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt.„Krajobraz, w którym mieszkam” 

§ 1

1. Organizator Konkursu Plastycznego:
 Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu dalej zwany: „Organizatorem”.

2. Temat prac plastycznych:
„Krajobraz, w którym mieszkam” 

3. Wiek uczestników Konkursu Plastycznego:
-  uczniowie  klas  I-VII  szkół  podstawowych  z  obszaru  parków  krajobrazowych
administrowanych przez tut. Zespół

4. Cel konkursu: 
W ramach  Konkursu  jego  uczestnicy,  o  których  mowa  w  §  2  pkt.  1,  wykonają  prace
plastyczne  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie  (dalej  zwanym:
„Regulaminem”). 

5. Rozpoczęcie konkursu: 
18 maj 2021 rok

6. Termin przesłania do Organizatora prac plastycznych:
28 maja 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do Organizatora 

7. Miejsce przesłania sfotografowanej pracy plastycznej:
biuro@zpkprzemysl.pl 

8.  Fundatorem nagród w Konkursie jest jego Organizator. 
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2 

1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy I-II,
- klasy III -IV,
- klas V-VII

2. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika. 
3. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną

pracę plastyczną. 
4. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę

(w tym przy pomocy innych osób).
5. Technika prac:

Praca  plastyczna  może  być  wykonana  w  dowolnej  technice,  w  dowolnym  formacie,
z dowolnych materiałów. Praca może być przestrzenna lub płaska. 

6. Po wykonaniu pracy plastycznej należy: 
- sfotografować pracę plastyczną,
-  przesłać  fotografię  pracy  plastycznej  wraz  z  kopią  prawidłowo  wypełnionych
i podpisanych oświadczeń, na adres e-mail Organizatora podany w § 1 pkt.7 z zachowaniem
poniższych warunków: 
a)  pracę  należy  przesłać  z  zachowaniem  terminu  przesyłania  prac,  o  którym  mowa
w Regulaminie, 
b) tytuł e-maila: „Konkurs plastyczny”, 
c) wymagane oświadczenia muszą być czytelne, 
d)  w treści  e-maila,  w którym zostanie  przesłana praca plastyczna wraz z  wymaganymi
oświadczeniami, należy podać dane Uczestnika (autora): imię i nazwisko, szkoła, klasa.

7. Udział w Konkursie:
Jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  udzieleniem  Organizatorowi  zezwoleń  z  chwilą
przesłania pracy plastycznej na publiczne udostępnianie pracy, w szczególności na potrzeby
realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego
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udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności: 
- wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu, 
- publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci
Internet,
- Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej
pracy  plastycznej  podczas  ewentualnej  wystawy  pokonkursowej  oraz  na  opublikowanie
przesłanej pracy plastycznej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

8. Warunek udziału Uczestnika w Konkursie:
Wyrażenie  pisemnej  zgody  Rodzica  lub  Opiekuna  Prawnego  Uczestnika  na  udział
w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie
pracy  plastycznej  w  sposób  określony  w  Regulaminie.  Zgody  te  są  wyrażane  poprzez
wypełnienie oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

9. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu:
Jest  związane  z  dobrowolnym  przekazaniem  danych  osobowych  Uczestnika  i  jego
Rodziców  lub  Opiekunów  Prawnych  zawartych  w  treści  e-maila,  w  którym  zostanie
przesłana ta praca, oraz w oświadczeniu załączonym do Regulaminu Konkursu. Warunkiem
udziału  w  Konkursie  jest  dobrowolne  przekazanie  danych  osobowych  zawartych  w  §2
pkt.6 d

10. Dane osobowe Uczestników oraz ich Rodziców lub Opiekunów Prawnych:
Pozyskiwane  są  wyłącznie  do  celów  przeprowadzenia  Konkursu  i  ewentualnego
wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani
udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjna dla
osób  przekazujących  dane  osobowe  do  przetwarzania  przez  Organizatora  w  ramach
realizacji Konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

11. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie. 

§3 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje powołane w tym celu przez Organizatora
Jury. Skład Jury ustala Organizator.

2. Spośród  przekazanych  prac  Jury  wyłoni  po  jednym  laureacie  z  każdej  kategorii
wiekowej, z zastrzeżeniem, iż Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów w
poszczególnych kategoriach wiekowych. \

3. Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami: 
-  Kryteria  formalne  –  zgodność  pracy  plastycznej  z  tematem  pracy  i  Regulaminem,
wpłynięcie  pracy  plastycznej  w  terminie,  prawidłowość  wypełnienia  i  kompletność
oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu, 
- Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy plastycznej. 

4. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury
i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2021 r. na stronie internetowej
Organizatora oraz na portalu Facebook.

6. Każdy laureat Konkursu otrzyma jedną z nagród rzeczowych w postaci gadżetów i nagród
książkowych  promujących  ochronę  przyrody.  Nagrody  rzeczowe  przyznaje  Jury  i  nie
podlegają one zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 

7. Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 
§4 

1. Organizator zastrzega  sobie  prawo  zmiany terminu trwania  Konkursu  lub  terminu  na
przesyłanie  prac  plastycznych.  Zmiana  Regulaminu  może  nastąpić  wyłącznie  przed
upływem terminu składania prac plastycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
- Odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny, 
- Nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych
kategoriach  wiekowych,  w  szczególności  w  przypadku  zbyt  małej  liczby  przesłanych



wszystkich prac plastycznych we wszystkich lub w danej kategorii wiekowej. 
3. Kwestie  sporne  związane  z  interpretacją  Regulaminu  lub  kwestie  nieuregulowane  w

Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Dodatkowych  informacji  na  temat  Konkursu  Plastycznego w  imieniu  Organizatora

udziela  Główny Specjalista ds.  edukacji,  turystyki  i  rekreacji tel.  16  670-39-69  w.  25,
e-mail: malgosia@zpkprzemysl.pl

5. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Imię  i  nazwisko  Uczestnika  Konkursu  Plastycznego  (  Nazwa  Szkoły,  klasa,  adres  do
korespondencji):

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

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

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

2. Telefon kontaktowy Rodzica/Prawnego Opiekuna: ….......................................................... 
lub                      

3. E-mail ………………………………………………..

Akceptuję  Regulamin  Konkursu  Plastycznego  i  wyrażam  zgodę  na  na  przetwarzanie  danych  osobowych:  imię
i nazwisko, w zakresie organizacji Konkursu Plastycznego przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, 37-700
Przemyśl, ul. Tadeusza Kościuszki 2 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

1)  Administratorem  danych  osobowych  jest  Zespół  Parków  Krajobrazowych  w  Przemyślu,  37-700  Przemyśl,
ul. Tadeusza Kościuszki 2 (dalej „Administrator”), NIP: 795-10-49-759, REGON: 005070324, reprezentowany przez
Dyrektora tut. Zespołu,                 tel. 16 670 39 69 w. 20;

2)  Administrator  przetwarza  dane  osobowe na  podstawie:  a)  art.  9  ust.  2  lit.  i)  w  zw.  z  art.  6  ust  1  lit.  c)  i  e)
rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.
zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w w/w konkursie;

4)  Więcej  informacji,  w  szczególności  o  procesach  przetwarzania  danych,  Twoich  prawach  oraz  podstawie
przetwarzania  znajdziesz  w  naszej  Polityce  Prywatności  pod  adresem  http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?
fsid=1&ssid=182 

...............................................................................
             podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna 

http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=1&ssid=182
http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=1&ssid=182

