
Regulamin Konkursu na kartkę świąteczną Miasta Łańcuta 

 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu na projekt kartki świątecznej, zwanego dalej Konkursem jest 

Burmistrz Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, zwany dalej 

Organizatorem 

2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Biuro Rozwoju Sportu 

i Turystyki, tel. 17 249 04 07, e-mail: promocja@um-lancut.pl 

3. Celem konkursu jest :         

 a. rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie różnorodnych technik 

plastycznych,          

 b. kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.     

4. Konkurs będzie trwał od 23 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.  

5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej o tematyce związanej ze 

Świętami Wielkiej Nocy, która zostanie oficjalną kartką Miasta Łańcuta.  

            

  

              

ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Łańcuta.  

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:     

 a. uczniowie klas I – IV        

 b. uczniowie klas V – VIII        

3. Prace powinny być związane z tematyką Świąt Wielkanocnych i nie powinny być 

wcześniej nigdzie prezentowane lub publikowane. Nie powinny brać również udziału 

w innych konkursach.         

4. Format prac: 15cmx21cm lub max A4 (nie większy)     

5. Prace można wykonać w dowolnej technice plastycznej.  

6. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.     

7. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.    

8. Każda uczestnik konkursu zobowiązuje się do: 

- przesłania dobrej jakości skanu lub zdjęcia (ostrego) pracy na adres: 

miastolancut@gmail.com 

- przesłania skanu lub zdjęcia podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wraz z oświadczeniem i podaniem 

 a. imienia i nazwiska autora,        

 b. klasy, nazwy i adres szkoły,       

 c. oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa autorskie 

do wykonanej pracy: 

Treść oświadczenia: ,,Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr 

i praw osób trzecich, oraz,  że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy 

i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego 

rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora na następujących polach 

eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystanie techniką drukarską i cyfrową, 

wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach 

promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu -

imię i nazwisko”.  

 



Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka danych 

osobowych zawartych w ofercie konkursowej dla potrzeb reklamowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 

z późn. zm.). 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

9. Organizator zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymania pracy konkursowej 

drogą mailową (mail zwrotny). 

10. Zgłoszenia bez wymienionych elementów nie będą brały udziału w konkursie. 

11. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według 

Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi. 

 

USTALENIA DODATKOWE 

 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

   

 

SPOSÓB WYŁONIENIA NAJLEPSZEJ PRACY 

 

1. Wykonane nadesłane przez uczniów prace zostaną poddane ocenie Komisji. 

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace, przyznając 

nagrody i wyróżnienia.  

3. Komisja Konkursowa przyzna po trzy nagrody główne oraz po pięć wyróżnień w dwóch 

kategoriach wiekowych:       

a.  uczniowie klas I-IV          

b.  uczniowie klas  V – VIII         

4. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 

9 kwietnia 2020 roku.  

5. O terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Regulaminu Konkursu nr 1 

 

 

 

Burmistrz Miasta Łańcuta 

      ul. Plac Sobieskiego 18 

      37-100 Łańcut 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

      Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych tj. (podać zakres danych) w celu (wskazać cel 

przetwarzania). 

               Łańcut, dnia ………………………………………………………………………….                                    

                  (data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

Informacja 

Osoba, której dane dotyczą  ma prawo w dowolnym momencie  wycofać zgodę. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem (art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób trzecich, 

oraz,  że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy i przenoszę je na Organizatora 

w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, 

że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora 

na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystanie techniką drukarską 

i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach 

promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

 

…………………………………...................... 

    (imię i nazwisko ucznia) 

 

………………………………………………                                 

               (imię i nazwisko ucznia) 

 

………………………………………………                                 

               (klasa, nazwa i adres szkoły) 

 

 


