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REGULAMIN KONKURSU
NA WYKONANIE PRACY PLASRTYCZNEJ
pod nazwą „ZAPROJEKTUJ KARTĘ SENIORA GMINY ŁOMŻA”

§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Łomża ul. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża (w dalszej
części Regulaminu – Organizator).
§2
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającą Seniorów, która to
zostanie użyta do stworzenia projektu karty Seniora Gminy Łomża (w dalszej części Regulaminu –
Projekt), który będzie miał zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich,
promocyjnych i marketingowych. Celem konkursu jest również prezentacja i popularyzacja twórczości
plastycznej, rozwijanie wyobraźni plastycznej, wrażliwości estetycznych oraz indywidualnych
zdolności twórczych, kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych, podkreślenie znaczenia
Seniorów.

§3
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Gminy Łomża, klas 1-8, które:
a. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia,
b. złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
konkursu całości praw majątkowych do Projektu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018r., poz. 1000).
c. za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w ppkt. b, składają przedstawiciele
ustawowi - załącznik nr 2.
2. Wyłoniony podczas konkursu projekt staje się własnością Organizatora konkursu, który może go
w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
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3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych
z wykonaniem projektów użytymi do ich wykonania materiałami oraz doręczeniem ich do siedziby
Organizatora.
4. Uczestnikami mogą być dzieci uczące się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łomża w klasach I-VI.
§4
Prezentacja i forma pracy konkursowej
1. Warunki uczestnictwa:








technika — malarstwo / rysunek
format pracy – A4
prace należy opatrzyć opisem umieszczonym na odwrocie pracy zawierającym: imię
i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, adres i telefon
przedszkola/szkoły, imię i nazwisko rodziców zastępczych
każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko 1 pracę
prace należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez organizatorów
zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie
i opublikowanie wraz z danymi autorów dla potrzeb konkursu i innych celów związanych
z popularyzacją tematyki rodzinnej. Nadesłane prace nie będą zwracane.

§5
Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace należy dostarczyć do dnia 20 stycznia 2019 roku osobiście lub pocztą na adres: Urząd
Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. Prace nadesłane po terminie nie
będą brane pod uwagę.
§6

Ocena i nagrody
Prace oceniane będą ze względu na: zgodność z tematyką i celami konkursu, walory estetyczne,
oryginalność pomysłu oraz samodzielność wykonania pracy. Oceny prac dokona 3 osobowa
komisja powołana przez Wójta Gminy Łomża. Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za
zajęcie I, II i III miejsca. Organizator w miarę potrzeb może także przyznać wyróżnienia.
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§7
Rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród.
§8
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw
osób trzecich oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów
organizacyjnych i promocyjnych imprezy.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie
przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronie internetowej Organizatora
konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego regulaminu.
4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści
niniejszego regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
...................................................................
Data i podpis przedstawiciela ustawowego nieletniego
(imię i nazwisko)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu „ZAPROJEKTUJ KARTĘ SENIORA GMINY ŁOMŻA”,
Wyrażenie zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału
w konkursie osoby niepełnoletniej

...................................................................
miejscowość i data
Ja niżej podpisany/a,
..................................................................................
(imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela nieletniego)
jako przedstawiciel ustawowy nieletniego
.......................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
wyrażam zgodę na jego udział w konkursie pracę plastyczną pod nazwą „ZAPROJEKTUJ KARTĘ
SENIORA GMINY ŁOMŻA”, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
.......................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika
konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu
na pracę plastyczną pod nazwą „ZAPROJEKTUJ KARTĘ SENIORA GMINY ŁOMŻA”, całości autorskich
praw majątkowych do projektu graficznego kalendarza w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.).
Wyrażam
niniejszym
zgodę
na
umieszczenie
danych
osobowych:
.......................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika
konkursu) w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.). w celu przeprowadzenia
konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na zasadach określonych wyżej.
..................................................................
(podpis ustawowego przedstawiciela nieletniego)

