
Regulamin konkursu plastycznego pn. 

„9 MILIONÓWSERC DLA BARTUSIA – DOBRO POWRACA”

§ 1
Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu plastycznego o tematyce charytatywnej pn. „9 MILIONÓW
SERC DLA BARTUSIA – DOBRO POWRACA” jest Komitet Społeczny Rycerze
Bartusia  Kontra  SMA we  współpracy  z  Sandomierskim  Centrum  Kultury,
Rynek 20, 27-600 Sandomierz.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Udział  w konkursie oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.

§ 2
Cele konkursu

1. Rozwijanie u dzieci ich wrażliwości na pomoc innym.
2. Promowanie działań charytatywnych.
3. Budowanie  cech  mających  na  celu  niesienie  pomocy  potrzebującym  w  sposób

bezinteresowny i dobroczynny.
4. Kreatywne i twórcze spędzanie czasu wolnego.
5. Rozwój umiejętności plastycznych.

§ 3
Temat konkursu

1. Na  konkurs  można  zgłaszać  prace  o  tematyce  ZACHĘCENIA  DO  UDZIAŁU
W POMOCY BARTUSIOWI PRZYCHODZKIEMU,  CHOREMU CHŁOPCU
NA SMA- RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI, nawiązujące do tematu konkursu.

§ 4
Zasady konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII sandomierskich szkół podstawowych.

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

a) klasy I-IV
b) klasy V-VIII  

3. W konkursie  wezmą  udział  prace  plastyczne  wykonane  dowolną  techniką  płaską:
malarstwo,  rysunek,  grafika,  techniki  mieszane,  collage  (z  wyłączeniem  plasteliny
i materiałów sypkich).

4. Prace będą przyjmowane w formacie A4, A3.



5. Każda  szkoła  może  nadesłać  maksymalnie  5  prac  plastycznych  wykonanych
samodzielnie  przez  uczestników.  Jedna  osoba  może  zgłosić  tylko  jedną  pracę
konkursową.

6. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7. Na  odwrocie  każdej  pracy  konkursowej  należy  czytelnie  (DRUKOWANYM
PISMEM) wpisać:

a) imię i nazwisko autora, adres, nr tel., e-mail;
b) nazwę i adres szkoły;
c) klasę.

8. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony
i podpisany  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  (załącznik  nr  2).  Formularze
zgłoszeniowe  należy  dołączyć  do  pracy  konkursowej.  Prace  niezawierające
formularzy zgłoszeniowych nie będą zakwalifikowane do konkursu.

9. Każdy  uczestnik  konkursu  powinien  opatrzyć  pracę  konkursową  swoimi  danymi:
imieniem i nazwiskiem, nr telefonu, klasą i nazwą szkoły.  Dane te będą służyć do
kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie
będą zakwalifikowane do konkursu.

10. Administratorem  zebranych  danych  osobowych  będzie  Sandomierskie  Centrum
Kultury, Rynek 20, 27-600 Sandomierz. 

11. Uczestnik  konkursu  oraz  jego  przedstawiciel  ustawowy  –  przekazując   pracę
oświadcza,   że  uczestnikowi  przysługuje  wyłączne  autorskie  prawo majątkowe do
przekazanej pracy. 
Organizator  nie  zwraca  prac  zgłoszonych  do  konkursu  ani  ich  autorom  ani
placówkom.  
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
organizatora prawa własności egzemplarza pracy konkursowej.

12. Zgłoszenie  pracy  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na
przeznaczenie  pracy  do  odsprzedaży  przez  Komitet  Społeczny  Rycerze  Bartusia
Kontra  SMA na  rzecz  Bartusia  Przychodzkiego  oraz  dalszego  wykorzystania
w celach promocyjnych.

13. Prace  można  złożyć  osobiście  w  biurze  Sandomierskiego  Centrum  Kultury  pod
adresem Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz (wejście
przez Restaurację Iluzjon Art Cafe) lub przesłać na adres korespondencyjny:

Sandomierskie Centrum Kultury 
Rynek 25/26
27-600 Sandomierz 

Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu. 



14. Termin dostarczenia prac upływa 18 czerwca 2021 r. o godz. 16.00.
Decydującym dniem jest data wpływu pracy konkursowej. Prace nadane/dostarczone
po terminie nie będą oceniane. 

§ 5
Komisja Konkursowa

1. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która do dnia 25 czerwca 2021 r. wyłoni
laureatów.

2. Osoby  nagrodzone  zostaną  powiadomione  telefonicznie  lub  drogą  elektroniczną
o wynikach  Konkursu.  Wyniki  zostaną  także  zamieszczone  na  facebookowych
profilach  Komitetu  tj.  Bartuś  Przychodzki  kontra  SMA,  Bartuś  POGROMCA-
SMA-Licytacje oraz na profilu Sandomierskiego Centrum Kultury na Facbooku
oraz stronie internetowej Sandomierskiego Centrum Kultury www.esceka.pl.

§ 6
Kryteria oceny prac konkursowych

1. Prace zostaną ocenione pod względem:
a) zgodności z tematem konkursu,
b) oryginalności pracy,
c) samodzielności wykonania
d) walorów artystycznych i estetycznych.

§ 7 
Nagrody

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

2. W  każdej  kategorii  wiekowej  przewidziane  jest  przyznanie  nagród  i  dyplomów
za zajęcie I, II, III miejsca.

3. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień w każdej z kategorii konkursowych.

4. Wszystkie  zakwalifikowane  do  konkursu  prace  zostaną  opublikowane
na facebookowych  profilach  Bartuś  Przychodzki  kontra  SMA,  Bartuś
POGROMCA-SMA-Licytacje,  a  także  na  oficjalnym  profilu  Sandomierskiego
Centrum  Kultury  na  Facebooku  oraz  na oficjalnej  stronie  internetowej
Sandomierskiego  Centrum  Kultury www.esceka.pl.  Wszystkie  zakwalifikowane
do konkursu  prace  zostaną  również  umieszczone  na  wystawach  pokonkursowych
w galeriach, szkołach i instytucjach.

5. Nagrodzone  i  wyróżnione  prace  zostaną  zaprezentowane  w  formie  baneru
promującego  zbiórkę  dla  Bartłomieja  Przychodzkiego  prowadzonej  przez  Fundację
www.siepomaga.pl/bartus-sma podczas Dni Sandomierza 2021 w dniach 2-4 lipca br.

6. W  razie  zagrożenia  epidemiologicznego  dyplomy  i  nagrody  zostaną  dostarczone
do sekretariatu szkoły.

http://www.siepomaga.pl/bartus-sma
http://www.esceka.pl/
https://www.facebook.com/Bartu%C5%9B-Przychodzki-kontra-SMA-193842018774469/
http://www.esceka.pl/
https://www.facebook.com/Bartu%C5%9B-Przychodzki-kontra-SMA-193842018774469/


§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy  zastrzegają  prawo  do  bezpłatnej  reprodukcji  prac  uczestników
konkursu w Internecie, mediach, materiałach promocyjnych Sandomierza, na zasadzie
licencji niewyłącznej.

2. Zgłoszenie  pracy  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem,  iż  autor  pracy
posiada  do  niej  prawa  autorskie,  które  przekazuje  do  użytku  niekomercyjnego
Organizatorowi tego konkursu.

3. Zgłoszenie  pracy  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem,  iż  autor  pracy
zgadza się na jej przeznaczenie do odsprzedaży przez  Komitet Społeczny Rycerze
Bartusia  Kontra  SMA na  rzecz  Bartusia  Przychodzkiego  oraz  dalszego
wykorzystania w celach promocyjnych. 

4. Autor  pracy  przyjmuje  na  siebie  wszelkie  roszczenia  związane
z nadesłanymi/dostarczonymi  pracami,  które  osoby  trzecie  mogłyby  kierować
przeciwko Organizatorowi konkursu.

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie
trwania konkursu lub do odwołania konkursu.



Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu plastycznego  „9 MILIONÓW
SERC DLA BARTUSIA – DOBRO POWRACA”  jest Sandomierskie Centrum Kultury,
Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl.

2.  Kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  możliwy  jest  pod  adresem  e-mail:
iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

3.  Dane  osobowe  uczestnika  konkursu  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji
i przeprowadzenia konkursu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda
uczestnika konkursu.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6.  W  szczególnych  sytuacjach  możemy  przekazać/powierzyć  dane  osobowe  uczestnika
konkursu innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa
lub  właściwie  skonstruowane,  zapewniające  bezpieczeństwo  danym  osobowym,  umowy
powierzenia przetwarzania.

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

8.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługują  uczestnikowi  konkursu
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 prawo dostępu do danych osobowych

 prawo żądania ich sprostowania,

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10. Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.



Załącznik nr 2

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy konkursu plastycznego „9 MILIONÓW SERC DLA BARTUSIA
–  DOBRO  POWRACA”  organizowanego  przez  Komitet  Społeczny  Rycerze  Bartusia
Kontra SMA we współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury

Imię i nazwisko uczestnika …......................................................................................................

Adres uczestnika …..................................................................................................................... 

Nr telefonu rodzica …..................................................................................................................

Klasa .............................................
Szkoła (nazwa, numer, adres e-mail, nr telefonu) …....................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Oświadczenie  rodzica/opiekuna  prawnego  na  wzięcie  udziału  dziecka/podopiecznego
w konkursie  pn.  „9  MILIONÓW  SERC  DLA  BARTUSIA  –  DOBRO  POWRACA”
organizowanego przez Komitet Społeczny Rycerze Bartusia Kontra SMA we współpracy
z Sandomierskim Centrum Kultury:

Ja  niżej  podpisany  …………………………………………………..  (imię  i  nazwisko
rodzica/opiekuna),  wyrażam  zgodę  na  wzięcie  udziału  mojego  dziecka/podopiecznego
…………………………………….  (imię  i  nazwisko  dziecka/podopiecznego)  w  wieku
…………………(wiek dziecka/podopiecznego) w konkursie organizowanym przez Komitet
Społeczny Rycerze  Bartusia Kontra SMA we współpracy z Sandomierskim Centrum
Kultury pn. „9 MILIONÓW SERC DLA BARTUSIA – DOBRO POWRACA”.

Podpis rodzica/opiekuna

Oświadczam,  że  w  pełni  akceptuję  warunki  regulaminu  Konkursu  plastycznego
pn. „9 MILIONÓW SERC DLA BARTUSIA – DOBRO POWRACA”. Wyrażam zgodę
na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka/podopiecznego  przez  organizatora
wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych/Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi  zmianami/.  Poprzez
udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie, nieodpłatnie przenoszę na organizatora
prawo  do  wykorzystania  ich  w  publikacjach  oraz  innych  mediach,  o  których  zdecyduje
organizator.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 


