Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regulamin konkursu plastycznego ,,Gęś w roli głównej”
w ramach kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” 2020

§1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego
działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy
placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.
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§2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród
W konkursie mogą wziąć udział dzieci (osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat).
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę plastyczną o tematyce dowolnej,
której głównym motywem będzie gęś. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu
tylko jedna pracę. Prace należy nadsyłać w terminie 26 października – 6 listopada
20120 roku (decyduje data wpływu pracy do Organizatora) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219 z dopiskiem: „Konkurs plastyczny gęsina”.
Konkurs trwa od 26 października do 6 listopada 2019 roku. Prace, które wpłyną od
Organizatora po terminie, nie zostaną ocenione (decyduje data wpływu pracy do
Urzędu Marszałkowskiego).
W konkursie zostaną przyznane nagrody główne (I, II i III miejsce) oraz maksymalnie
6 wyróżnień w każdej z następujących kategorii:
1)
kategoria I: do lat 6,
2)
kategoria II: 7-11 lat,
3)
kategoria III: 12-18 lat.
Organizator rości sobie prawo do nie przyznania w każdej z wyżej wymienionych
kategorii nagród i wyróżnień, w szczególności w przypadku nadesłania zbyt małej
ilości zgłoszeń lub zbyt niskiego poziomu artystycznego nadesłanych prac.

§3. Specyfikacja techniczna prac i ich wykorzystanie przez Organizatora
1. Prace konkursowe powinny być pracami płaskimi, wykonanymi w dowolnej technice
plastycznej. Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego
przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki.
2. Maksymalny format pracy to A3 (42 x 29,7 cm).
3. Prace na odwrotnej stronie muszą zawierać poniższe dane:
-IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY,
-WIEK,
-IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/RODZICA, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ W RAZIE
WYGRANEJ,
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-BEZPOŚREDNI TELEFON DO OPIEKUNA/RODZICA AUTORA PRACY,
-MIEJSCE ZAMIESZKANIA [MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT].
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Załącznik do niniejszego Regulaminu zgodę rodziców (opiekunów prawnych)na udział dziecka w konkursie. Prace bez
dołączonego załącznika nie zostaną poddane ocenie.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
6. Prace uczestników
Konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.kujawskopomorskie.pl i www.kujawsko-pomorskie.pl/gesina wraz z danymi autora, tj. imię,
nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość i powiat).
7. Uczestnik (jego opiekun ustawowy) przesyłając pracę na Konkurs wyraża zgodę na jej
nieodpłatne, dowolne wykorzystanie przez Organizatora do celów promocyjnych
tegorocznej i kolejnych edycji kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”,
w tym na jej nieodpłatne wykorzystanie w promujących akcję publikacjach. W tym celu
Uczestnik (jego opiekun ustawowy) przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie
prawa majątkowe do pracy plastycznej, a także prawa zależne, w tym prawo do
opracowania pracy plastycznej poprzez jej adaptację lub przerobienie pracy plastycznej,
połączenie jej z innymi pracami plastycznymi.
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§4. Komisja konkursowa
Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa,
złożona z przedstawicieli Galerii i Ośrodka plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia w konkursie
według następujących kryteriów:
1) zgodność pracy z tematyką Konkursu,
2) estetyka wykonania,
3) pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu,
4) trafność doboru środków plastycznych.
Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac nie znając danych personalnych ich autorów.
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
Komisja
Konkursowa
obraduje
na
podstawie
niniejszego
regulaminu.

§ 5. Nagrody
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa w każdej z trzech kategorii
konkursowych wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna maksymalnie siedem
wyróżnień.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w szczególności w
przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu nadesłanych prac. Decyzje
komisji konkursowej są ostateczne.
3. Nagrodą w konkursie będą bony zakupowe do realizacji w sieci sklepów z artykułami dla
dzieci i młodzieży o wartości:
I nagroda – 1000 złotych
II nagroda – 700 złotych
III nagroda – 500 złotych
wyróżnienie – 200 złotych
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4. Wraz z nagrodą rzeczową, Zwycięzcy jest przyznawana nagroda pieniężna, stanowiąca
kwotę należnego podatku dochodowego od nagród, która zostanie przekazana do
właściwego Urzędu Skarbowego przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu.
§ 6. Informacje o przyznaniu i wręczeniu nagród
Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i formule przekazania nagród zaproszeni na
rozdanie nagród telefonicznie. Wręczenie nagród zostanie zorganizowane z uwzględnieniem
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie.
§7 Postanowienia końcowe
1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.
2. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu
jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dane podane przez
uczestników zostaną wykorzystane tylko na potrzeby realizacji Konkursu.
4. Zwycięzcy (ich ustawowi przedstawiciele) wyrażają zgodę na uwiecznienie swojego
wizerunku i wykorzystywanie go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego,
w tym na wykonywanie i publikowanie zdjęć, między innymi na stronie internetowej
urzędu Marszałkowskiego, oraz za pośrednictwem mediów.
5. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest
udostępniony na stronie Organizatora www.kujawsko-pomorskie.pl
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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Wypełniony załącznik proszę dołączyć do pracy konkursowej
Załącznik do Regulaminu Konkursu

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym
,,Gęś w roli głównej”
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” w 2020 roku
I. Wyrażam zgodę na udział w ww. konkursie mojego dziecka/podopiecznego
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………….
(wiek, klasa, nazwa szkoły, miejsce zamieszkania-miejscowość)
………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna, kontakt: telefon)
II. Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję. Zdaję sobie
sprawę, że naruszenie któregokolwiek z zapisów regulaminu powoduje utratę prawa
uczestnictwa mojego dziecka /podopiecznego w Konkursie oraz utratę praw do
otrzymania nagrody.
2. Zapoznałem/-am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu dotyczącą
przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie we wskazanym
zakresie.
3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w zakresie
określonym zapisami Regulaminu.
___________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora utworu
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
Plastycznego oraz przetwarzaniu danych osobowych
Ja niżej podpisany/a
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
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jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka-autora pracy)

będącego autorem pracy konkursowej - dalej jako „praca plastyczna”, zgłoszonej do
konkursu „Lecą gąski do książki”, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia
majątkowych praw autorskich do pracy plastycznej w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie
prawa majątkowe do pracy plastycznej, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania
pracy plastycznej poprzez jej adaptację lub przerobienie pracy plastycznej, połączenie jej
z innymi pracami plastycznymi.
Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej wraz z prawami zależnymi, przechodzą na
Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo
do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą plastyczną, w tym
zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy plastycznej w kraju i za
granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa
autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy plastycznej z zastosowaniem
technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na
nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy pracy plastycznej, najem lub
użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono pracę plastyczną bez ograniczeń
przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie
w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach
społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do pracy
plastycznej przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne prezentowanie pracy plastycznej;
e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy plastycznej zezwalam Organizatorowi na
rozporządzanie i korzystanie z pracy plastycznej w zakresie wskazanym powyżej oraz
przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy plastycznej.
Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że praca plastyczna jest
autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i, że w związku z wykonaniem pracy plastycznej
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie
naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

___________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora utworu
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