
Wójt Gminy Nieporęt zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym dla dzieci  

i młodzieży na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na rok 2021  

pt. „Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”. 

          Regulamin konkursu 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa cel, zasady i warunki 

uczestnictwa w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży na ilustrację  

do promocyjnego kalendarza gminnego na 2021 rok pt. „Wypoczywam 

aktywnie w gminie Nieporęt”, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Kalendarz będzie wydawnictwem promocyjnym i nie będzie przeznaczony  

do sprzedaży. 

3. Organizatorem i Fundatorem nagród w Konkursie jest Gmina Nieporęt. 

4. Patronat nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy Nieporęt. 

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin, udostępniony 

wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Gminy Nieporęt 

przy Placu Wolności 1, 05-126 Nieporęt. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki 

uprawniające go do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

1) promocja gminy Nieporęt; 

2) pobudzenie kreatywności oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci  

i młodzieży, a także zainteresowanie dzieci i młodzieży działaniami 

promującymi gminę Nieporęt; 

2) wybór prac, przeznaczonych do zilustrowania kalendarza promującego 

gminę Nieporęt na 2021 rok. 



         § 3 

            Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, będących 

mieszkańcami gminy Nieporęt (zwanych dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). 

2. Uczestnik kwalifikuje się do Konkursu, pod warunkiem nadesłania zgłoszenia 

konkursowego zawierającego pracę plastyczną pt. „Wypoczywam aktywnie 

w gminie Nieporęt”. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi. 

4. Prace zgłoszone do Konkursu powinny być tematycznie związane  

z gminą Nieporęt. 

5. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie równoznaczne jest  

z dobrowolnym wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie oraz 

wykorzystywanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, do celów 

związanych z organizacją Konkursu i wyłonieniem laureatów oraz 

upowszechnieniem informacji na temat Konkursu.  

6. Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy. 

7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika  

lub przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  

w Konkursie. 

8. Uczestnicy konkursu załączają do przekazywanej pracy oświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

9. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych – wzór oświadczenie w sprawie wyrażenia 

zgody, o której mowa wyżej określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

10.  Konkurs zaczyna się w dniu jego ogłoszenia. Prace na konkurs można 

nadsyłać od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 30 września 2020 r. 

11.  Prace na Konkurs należy nadsyłać w formie określonej w par. 4 pkt. 2 drogą 

pocztową (na koszt nadsyłającego), na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac 

Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub dostarczyć bezpośrednio do skrzynki  

z napisem „Konkurs plastyczny”, znajdującej się przy wejściu głównym Urzędu 

Gminy Nieporęt, wraz z oświadczeniem, będącym Załącznikiem nr 1  



do niniejszego Regulaminu, oraz z czytelną metryczką umieszczoną  

na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres 

zamieszkania i numer telefonu. 

 

§ 4 

Przepisy dotyczące prac konkursowych 

1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nienagrodzonymi. 

2. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: 

pastele, farby plakatowe, rysunek kredkami, grafika itp., na papierze typu 

brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3. 

3. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 2 prace. 

4. Prace konkursowe należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną  

na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, klasa/wiek, adres, numer telefonu. 

5. Prace wykonane niezgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie  

lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

 

§ 5 

Ocena prac konkursowych 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora.  

2. Komisja Konkursowa ocenia prace konkursowe według następujących 

kryteriów: 

1) umiejętność doboru tematu pracy, 

2) jakość wykonania, 

3) oryginalność. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 

 

 

 



§ 6 

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

1. Spośród zgłoszonych prac konkursowych wybranych zostanie 13, które 

stanowić będą ilustracje kalendarza gminy Nieporęt na 2021 rok.  

2. Spośród zgłoszonych prac konkursowych, poza pracami, o których mowa w ust. 

1, zostanie wyłonionych 6 prac wyróżnionych.  

3. Nagrodami w konkursie będzie 13 nagród głównych. Przewiduje się również 6 

nagród dla osób wyróżnionych. 

4. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim lub wypłata w formie 

ekwiwalentu pieniężnego. 

5. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci Konkursu powiadomieni zostaną 

telefonicznie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia 

nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. 

§ 7 

Prawa autorskie 

Autor pracy plastycznej wybranej i nagrodzonej lub wyróżnionej przez Komisję 

Konkursową, zgłaszając swój udział w konkursie, wyraża zgodę na udzielenie gminie 

Nieporęt na czas nieoznaczony, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania 

pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: nieodpłatne publikowanie 

pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych gminy Nieporęt związanych  

z konkursem, w tym w zakresie prac nagrodzonych do umieszczenia tych prac  

w kalendarzu gminy Nieporęt na 2021 r., w prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej www.nieporet.pl i profilach internetowych zarządzanych przez gminę  

i Urząd Gminy Nieporęt  takich jak Facebook, materiałach promocyjnych Gminy  

i Urzędu Gminy Nieporęt, w prasie lokalnej oraz w mediach w celu informacji i promocji 

Gminy i Urzędu Gminy Nieporęt. 

 

 



§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gmina 

Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt z siedzibą przy Placu 

Wolności 1, 05-126 Nieporęt. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych,  

w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej iod@nieporet.pl 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej 

Administratorowi zgody oraz zawartej umowy z Administratorem,  

tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b 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 (RODO) w celach związanych  

z organizacją konkursu oraz promocji Gminy Nieporęt. 

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, jego rodziców/opiekunów prawnych będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 

3, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobom, 

o których mowa w ust. 4, przysługują prawa określone w RODO w zakresie 

właściwym dla konkretnego przypadku przetwarzania danych osobowych tych 

osób.  

6. Podanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

są dobrowolne, jednak brak zgody i niepodanie danych uniemożliwi udział  

w Konkursie. 

7. Pełna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dostępna jest 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieporęt,  Plac Wolności 1, 05-126 

Nieporęt oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, w zakładce  

mailto:iod@nieporet.pl


„Ochrona Danych Osobowych”, pod adresem https://www.nieporet.pl/klauzula-

informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nieporet.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/
https://www.nieporet.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na ilustrację  

do promocyjnego kalendarza gminnego na rok 2021 pt. „Wypoczywam aktywnie w gminie 

Nieporęt”. 

………………….....................................  

(miejscowość, data) 

…………………………………….....................................  

(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)  

…………………………………….....................................  

(adres)  

………………………… / ………….…………………… 

(Data urodzenia / nr. tel. kontaktowego)       

 

OŚWIADCZENIE 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na ilustrację  

do promocyjnego kalendarza gminy Nieporęt na rok 2021 pt. „Wypoczywam aktywnie w gminie 

Nieporęt”: 

 

1. Oświadczam, że akceptuję i spełniam wszystkie warunki zawarte w Regulaminie Konkursu 

plastycznego „Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu.  

 

3. Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Gmina Nieporęt 

reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt (Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt). Posiadam wiedzę, 

że podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały przekazane.  

 

4. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojej pracy konkursowej, w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, umieszczenia tej pracy jako ilustracji Kalendarza gminy 

Nieporęt na 2021 rok, w prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej www.nieporet.pl  

i profilach internetowych zarządzanych przez Gminę i Urząd Gminy Nieporęt  takich jak Facebook, 

materiałach promocyjnych Gminy i Urzędu Gminy Nieporęt, w prasie lokalnej oraz w mediach  

w celu informacji i promocji Gminy i Urzędu Gminy Nieporęt. 

 

 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

( wymagane dla osób które nie ukończyły 16 lat ) 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) …………………………………., 

jako rodzic/ opiekun prawny uczestnika Konkursu wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ 

podopiecznego w Konkursie i przetwarzanie jego i moich danych osobowych w celach związanych  

z Konkursem Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z treścią Regulaminu 

Konkursu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych. 

 

……………………………………………… 

Czytelny podpis uczestnika Konkursu    

lub rodzica / opiekuna prawnego 


