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REGULAMIN KONKURSU 
 
 

Organizator 
 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. ”Zabytki Ziemi Przemęckiej” jest Zespół Szkół w 
Przemęcie, 64-234 Przemęt, ul. Szkolna 1. 
2. Konkurs objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Przemęt. 
 

 

1. Cele konkursu: 
 

 Promocja ziemi przemęckiej 
 Podtrzymywanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego oraz 

poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania 
 Przekazywanie dziedzictwa historycznego naszego regionu młodemu pokoleniu, 

jak i aktywowanie ich do pracy dla wspólnego dobra  
 Uwrażliwianie na piękno zabytków oraz otoczenia  
 Rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką oraz indywidualnych uzdolnień 

artystycznych 
 

2. Temat prac: 
 

 Tematem prac plastycznych są zabytki architektoniczne, występujące na terenie 
Gminy Przemęt, a także walory krajobrazowe, okoliczności przyrody 
 

3. Techniki i formaty prac: 
 

 Malarstwo akrylowe na płótnie , format prac 30cmx40cm 
 Malarstwo akwarelowe na papierze , format prac A3 
 Malarstwo pastelowe na papierze/płótnie , format prac A3/30cmx40cm 
 Rysunek ołówkiem, węglem rysunkowym, kredkami, format A3 

 

4. Terminy: 
 Prace należy dostarczyć do dnia 31 marca 2023r. godz. 14:00 w siedzibie 

organizatora, Zespół  Szkół w Przemęcie ul. Szkolna 1, 64-234 Przemęt 
 Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wernisażem prac odbędzie się 

18.04.2023r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie 
 

5. Zasady uczestnictwa: 
 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gminnych szkół podstawowych, a także 
uczniowie szkół średnich, którzy są mieszkańcami Gminy Przemęt 

 Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę konkursową w wybranej przez siebie 
technice do etapu szkolnego 

 Każda szkoła może przesłać max. 20 prac konkursowych do etapu gminnego 
 W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych spoza terenu gminy, prace 

mogą być dostarczane indywidualnie 

 Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie oraz nigdzie wcześniej 
nie publikowane 

 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia  - załącznik nr 1 
 Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane o autorze i pracy konkursowej 

zgodnie z zamieszonym formularzem ( zał. nr. 2) 
 Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs 

 



 
 

6. Kategorie konkursu: 
 

Konkurs podzielony jest na cztery grupy wiekowe: 

 uczniowie klas 1-3 

 uczniowie klas 4-5 

 uczniowie klas 6-8 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 

7. Ocena prac: 
 

Komisja konkursowa powołane przez Organizatora dokona oceny prac uczestników biorąc 
pod uwagę następujące kryteria: 

 
 Zgodność pracy z regulaminem. Prace, które nie spełniają warunków określonych 

w regulaminie, nie będą podlegały ocenie 

 Poziom artystyczny i techniczny wykonanej pracy 

 Estetyka wykonanej pracy 
 

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie 

 

 

8. Nagrody: 
 Nagroda Grand Prix za najwyżej ocenioną pracę 

 Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii konkursu otrzymają nagrody w 
postaci rzeczowej 

 Każdy uczestnik otrzymuje dyplom. 
 Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 
 
 
9. Postanowienia końcowe:  

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 
 Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich oraz zgoda na ich wykorzystanie 
 Dla biorących w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda 

rodziców lub opiekunów, którą należy dołączyć do pracy. 
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania reprodukcji, publikacji 

i ekspozycji prac bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności 
finansowych. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności 
 

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkół w Przemęcie, 
64-234 Przemęt, ul. Szkolna 1; e-mail : sekretariat_sp@szkola-przemet.pl 

 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnych do przeprowadzenia 

Konkursów, na podstawie art. 6.1 lit.b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE2016/679 UE( dalej RODO) 
 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym 

wydanie nagrody i ogłoszenie informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych 

osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

lub wygaśnięcia obowiązków archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.  
 

4. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, 
współpracownikom, osobom obsługującym administratora pod kątem prawnym, tylko w 

celu i zakresie niezbędnym dla realizacji wyżej wymienionego celu. 
 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 
 
6. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 

fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 
nagród. 

 
7. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@szkola-przemet.pl 
2) listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, 

umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”. 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ ZABYTKI ZIEMI PRZEMĘCKIEJ” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………………. 

2. Kategoria wiekowa: ………………………………………………………………….. 

3. Nazwa zabytku: ………………………………………………………………………. 

4. Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………. 

5. Nazwa szkoły, klasa : ………………………………………………………………... 

6. Telefon, e-mail szkoły: ……………………………………………………………….. 

7. Imię i nazwisko nauczyciela : ………………………………………………………... 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Gminnym Konkursie Plastycznym „Zabytki 
Ziemi Przemęckiej” organizowanym przez Zespół Szkół w Przemęcie. Jednocześnie: 

- wyrażam zgodę, na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów 
promocyjnych konkursu na stronach internetowych organizatora i partnerów, 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, 
nazwisko, wiek, miejscowość szkoły, do której uczęszcza) w celach wynikających z organizacji konkursu 
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) 
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000), 
- wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 
konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w 
różnych formach utrwaleń. 
 
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu i związanych z nim wydarzeń, 
- podanie danych jest dobrowolne, 
- mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
- potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu plastycznego „Zabytki Ziemi Przemęckiej”. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego        w celach 
wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

.....................................                                                             ....................................... 

(data i miejscowość)                                                             (podpis uczestnika/opiekuna) 

 



Załącznik nr 2 

 

Imię i nazwisko autora  

Wiek autora  

Zabytek, miejscowość  

Tytuł pracy  

Szkoła, do której uczęszcza autor pracy  

 


