Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
„Kraków – moje miasto”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
ul. św. Jana 12, 31-018 Kraków, KRS, 0000045126. NIP, 6761002961.
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs rozpoczyna się 26.11.2019 r. i trwać będzie do 23.12.2019 r.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Kraków – moje miasto”.
5. W konkursie mogą brać wyłącznie udział dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z terenu
województwa małopolskiego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej
przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu Konkursu.

§2
Cele konkursu
1. Zaprezentowanie własnych wyobrażeń dzieci o Krakowie.
2. Rozwijanie zainteresowania historią i kulturą Krakowa.
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
4. Rozwijanie

i

promowanie

uzdolnień

województwa małopolskiego.
5. Uwrażliwienie na piękno sztuki i przyrody.

artystycznych

przedszkolaków

z

terenu

§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 lub A3,
techniką dowolną.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez
dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica/opiekuna.
5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
6. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
7. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi Załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.
8. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku na
adres: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, ul. św. Jana 12, 31018 Kraków.
9. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu
powinny się znaleźć dopiski: Praca na konkurs „Kraków – moje miasto”.
10. O zachowaniu terminu wskazanego w pkt. 8 decyduje data stempla pocztowego.
11. 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 oraz podpisana Klauzula informacyjna zgodna z
RODO.

§4
Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory
artystyczne, wiek dziecka, materiał użyty do wykonania pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa – www.tmhzk.krakow.pl.
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępnione podmiotom trzecim.

§5
Postanowienia końcowe
1. Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie
internetowej Towarzystwa Miłośników i Historii Krakowa (www.tmhzk.krakow.pl),
mediach społecznościowych (Facebook) oraz w jego siedzibie.
2. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane do zwycięzców do 30 stycznia 2020 r.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Załączniki do Regulaminu:
1. Wzór metryczki
2. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu
oraz przetwarzaniu danych osobowych
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 PRZEDSZKOLAKA: ....................................................................
2. WIEK: ..............................................................................................................................
3. NAZWA PRZEDSZKOLA: ............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO: ..................................................................................................................
5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA
WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL: .........................................................
...........................................................................................................................................

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

1. NAZWA PRZEDSZKOLA: ............................................................................................
...........................................................................................................................................
2. ADRES PRZEDSZKOLA: ..............................................................................................
..........................................................................................................................................
3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO
PRZYGOTOWANO PRACĘ: .........................................................................................
4. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO: ..................................................................................................................

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”, zgłoszonego przez przedszkole:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Klasa: .................., do konkursu plastycznego „Kraków – moje miasto” organizowanego
przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, ul. św. Jana 12, 31-018
Kraków (zwanego dalej Organizatorem), dla przedszkolaków z województwa małopolskiego
oświadczam, iż
a) jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w
zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu,
b) jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu,
c) 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:

 publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
 reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
 wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.
d) jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie
wskazanym powyżej,
e) 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,
f) jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, 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,
g) jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, 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.

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

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 ..............................................................
.......................................................................................................................................................
niniejszym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne
wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu
„Kraków – moje miasto” organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa, ul. św. Jana 12, 31-018 Kraków (zwane dalej Organizatorem) dla przedszkolaków z
województwa małopolskiego, 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).
2. 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
3. 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.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na
stronach internetowych Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
5. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
6. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
7. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

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

