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REGULAMIN 
VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY 
„NIEBO W KOLORZE – SPOTKANIE Z ZORZĄ POLARNĄ” 

PŁOCK 2021 
 

§ 1. Organizator 

Stowarzyszenie TRAKT z siedzibą w Płocku 

Partner 

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży w Płocku, Dom Darmstadt                     
w Płocku 

 
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w regulaminie (dalej zwanym 
„regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: 
https://www.facebook.com/FestiwalZorzyPolarnej    
 

 

§ 3. Uczestnicy 

 Konkurs ma charakter indywidualny (prace zbiorowe nie będą oceniane), otwarty                      
i bezpłatny.  

 Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. 

 Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 

 § 2. Cele konkursu 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką 
zorzy polarnej oraz związkami środowiska 
przyrodniczego  z życiem człowieka,  

 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tradycji 
oraz dziedzictwa kulturowego poprzez 
poznanie legend, mitów, bajek i opowieści o 
Aurora Borealis, 

 budzenie szacunku dla odmienności kulturowej 
ludzi zamieszkujących obszary występowania 
zorzy polarnej, 

 rozwijanie kreatywności I wrażliwości 
plastycznej uczestników konkursu, 

 pobudzanie aktywności twórczej, 

 rozwijanie poczucia własnej wartości                             
i satysfakcji, 

 prezentacja twórczości plastycznej dzieci   
i młodzieży, obejmująca wymianę doświadczeń  
i przegląd interesujących technik plastycznych. 

https://www.facebook.com/FestiwalZorzyPolarnej?ref=ts&fref=ts
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§ 4. Warunki uczestnictwa 

1. Prace konkursowe można zgłaszać do 5 STYCZNIA 2022 roku. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

3. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnik oraz jego opiekun prawny potwierdzają, że 

wyrażają zgodę na zasady konkursu określone w regulaminie. 

4. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że posiada prawa majątkowe do 

pracy i to, że jest autorem zgłaszanej pracy. 

5. Zgłaszając pracę, uczestnik oraz jego opiekun prawny udzielają organizatorowi licencji 

do publikacji pracy w Internecie i w wydawnictwach drukowanych. Publikacje będą 

miały na celu upowszechnienie wyników konkursu  i projektu Festiwal Zorzy Polarnej. 

6. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik oraz jego opiekun prawny wyrażają 

zgodę, aby imię i nazwisko uczestnika zostało umieszczone na listach rankingowych 

lub wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją                                                

i przeprowadzeniem konkursu oraz upowszechnianiem efektów konkursu, np. 

organizacją następnych wystaw.   
 

§ 5. Zasady zgłaszania prac plastycznych do konkursu 

 

1. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria wiekowa – 7 – 8 lat,   

 II kategoria wiekowa – 9 – 10 lat,   

 III kategoria wiekowa – 11 – 13 lat,   

 IV kategoria wiekowa – 14 – 16 lat. 
 

2. Tematyka prac 

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu, czyli przedstawiać 

plastyczne wyobrażenie zorzy polarnej. 
 

3. Format prac 

Prace nie mogą być mniejsze, niż formatu A-3 (297x420 mm) i nie większe, niż formatu 

A-2 (420x594 mm). 
 

4. Technika wykonywanych prac 

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej lub 

mieszanej. 

Nie należy stosować materiałów sypkich, takich jak kasza, piasek itp. 
 

     5. Każdą pracę należy opatrzyć metryczką (opis DRUKOWANYMI literami), zawierającą:  

a. tytuł pracy, 
b. kategorię wiekową, 
c. dane osobowe Autora: imię i nazwisko, wiek, adres domowy, telefon, e-mail,  
d. dane placówki, do której uczęszcza Autor: nazwę i adres placówki, telefon, e-mail, 
e. imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca powstała 
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Do pracy obowiązkowo rodzic lub opiekun prawny dziecka dołącza oświadczenie  o zgodzie 
na udział dziecka w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie        
z zasadami RODO -  Zał. 1 
 

6. Kryteria oceny prac 

 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,  

 samodzielność wykonania,  

 walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, 

 staranność i estetyka pracy. 
 

Decyzja Jury jest nieodwołalna i ostateczna. 

  

§ 6. Termin i adres nadsyłania prac 

 Prace należy przesłać na adres organizatora do dnia 5 STYCZNIA 2022 roku. Prace 

nadesłane po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę (decyduje data 

stempla pocztowego). 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac podczas ich transportu. 

 Koszty wysyłki prac ponoszą uczestnicy Konkursu.  

 Nadesłane prace nie będą zwracane Autorom i pozostają własnością Organizatora. 

 

ADRES, na który należy nadsyłać prace: 

 

Stowarzyszenie TRAKT 

ul. Wyspiańskiego 34 

09 - 400 Płock 

z dopiskiem „Festiwal Zorzy Polarnej – Konkurs” 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 stycznia 2022 r.  

Informacje o wynikach Konkursu, jego uroczystym podsumowaniu i otwarciu wystawy 

pokonkursowej zostaną opublikowane w formie elektronicznej: 

https://www.facebook.com/FestiwalZorzyPolarnej/ 

  

§ 7.  Ochrona danych osobowych 

   
1. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia 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 – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm.) danych osobowych pozyskiwanych w 
związku z organizacją Konkursu jest Organizator.  

2. Dane osobowe pozyskiwane są przez Organizatora wyłącznie w celu:  
a) realizacji Konkursu,  
b) wyłonienia laureatów Konkursu,  
c) organizacji wystawy pokonkursowej oraz innych wystaw przygotowanych przez Organizatora, 
d) wydania nagród,  
e) podania do wiadomości publicznej imienia, nazwiska i wieku autorów nagrodzonych i wyróżnionych 

prac konkursowych oraz prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursowa, 



 
4 

 

f) korzystania z pracy konkursowej w zakresie wynikającym z nabytych do niej praw autorskich,  
g) działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie celów Konkursu oraz Projektu 

Festiwal Zorzy Polarnej. 
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w taki 

sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 2, z 
zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm).  

4. Zgodnie z RODO uczestnikom Konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługują następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych,  
c) prawo do usunięcia danych osobowych,  
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,  
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.  

 

 § 8. Prawa autorskie 

 
1. Przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika gwarantuje, że przesłana 

praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika oraz że przysługuje mu do niej pełnia 
autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w 
szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.  

2. Przejście praw autorskich na Organizatora do nagrodzonych prac konkursowych następuje w chwili 
zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu przez Prezes Stowarzyszenia TRAKT z siedzibą w Płocku, które 
obejmuje udzielenie Organizatorowi: zezwoleń w zakresie wykonywania praw zależnych oraz zezwalania na 
korzystanie z utworów zależnych i upoważnień do wykonywania autorskich praw osobistych do prac 
konkursowych na warunkach określonych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

3. Przedstawiciele ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika upoważniają 
Organizatora, z prawem do udzielania dalszych upoważnień, do korzystania z prac konkursowych w celu 
realizacji niniejszego Konkursu, w zakresie terytorialnym oraz na polach eksploatacji wskazanych w 
oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

4. Na warunkach określonych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Przedstawiciele 
ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika powierzają Organizatorowi 
wykonywanie osobistych praw majątkowych do prac konkursowych oraz zobowiązują się do ich 
niewykonywania przez Uczestnika wobec Organizatora oraz osób, którym udzielił on dalszych upoważnień.  

5. Przedstawiciele ustawowi/inne osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika przenoszą na 
Organizatora prawo własności oryginalnego egzemplarza, na którym praca konkursowa została utrwalona.  

 

              § 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich 
interpretacja należy do Jury konkursu.  

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do 
niego z przyczyn od niego niezależnych. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone, uszkodzone, 
niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.  

4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.  
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 

przez Uczestników Konkursu.  
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w 

treści Regulaminu oraz jego Załączniku w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
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7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

8. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, 

uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu, jak również przekazywania prac 
wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie jest:  
Emilia Heljasińska – Schmidt  
Prezes Stowarzyszenia TRAKT 
Tel. +48 795 58 58 08 

 

Regulamin w formie elektronicznej:  

https://www.facebook.com/FestiwalZorzyPolarnej 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji ewentualnie spornych kwestii 

wynikających z Regulaminu. 

  

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy Projektu    

festiwal.zorzy@gmail.com 

mailto:festiwal.zorzy@gmail.com

