
REGULAMIN KONKURSU NA PRACE PLASTYCZNE WYKONANE PRZEZ DZIECI POD HASŁEM  

„Wybiegnij z domu!” 

 

1. Warunki ogólne  

1.1. Regulamin konkursu na prace plastyczne wykonane przez dzieci pod hasłem „Wybiegnij z domu!” 

(dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace plastyczne 

wykonane przez dzieci pod hasłem „Wybiegnij z domu!” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez 

Stowarzyszenie Zacięcie w ramach programu „Aktywni z Natury”.  

1.2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Zacięcie Kraków, ul. Polonijna 23/33, (dalej: 

„Organizator”).  

1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Partnera 

(Miejsce Aktywności Mieszkańców na Kozłówce,  Kraków, ul. Na Kozłówce 25), oraz na stronie 

internetowej Organizatora https://stowarzyszeniezaciecie.pl/projekty-2021/. 

 1.4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i polega na wyłonieniu Zwycięskich Prac Konkursowych 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

 

2. Czas trwania konkursu  

2.1. Konkurs trwa od 1 września 2021 od godz. 00:00 do 30 września 2021 do godz. 23:59 – termin 

składania prac.  

2.2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 października 2021 do godz. 17:00.  

 

3. Uczestnicy konkursu  

3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba niepełnoletnia, która  nie 

rozpoczęła jeszcze edukacji szkolnej (dalej: „Przedszkolaki”) lub uczy się (również poza edukacją 

szkolną) w klasach 1-3 (dalej: „Uczniowie”) i której Opiekun Prawny wypełni i wyśle formularz 

zgłoszeniowy na stronie Organizatora. Możliwe jest dostarczenie formularza w formie papierowej 

poprzez wysłanie go na adres Organizatora lub dołączenie go do pracy przekazanej osobiście 

(Załącznik nr 1).  

 

4. Zasady konkursu  

4.1. Warunkiem udziału w konkursie jest:  

4.1.1. Dostarczenie przez Opiekuna Prawnego Uczestnika lub Uczestnika Pracy Konkursowej na temat 

„Wybiegnij z domu!”. Prace dostarczyć można drogą pocztową (obowiązuje data wpływu Pracy 

Konkursowej) na adres Organizatora, do siedziby Partnera (w godzinach dyżurów) lub osobiście (np. 

podczas aktywności organizowanych przez Organizatora w ramach Programu Aktywni z Natury). 

4.1.2.  Oraz wypełnienie i wysłanie przez Opiekuna Prawnego formularza zgłoszeniowego dostępnego 

na stronie Organizatora. Możliwe jest dostarczenie formularza w formie papierowej poprzez wysłanie 
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go na adres Organizatora lub dołączenie go do pracy przekazanej do siedziby Partnera lub 

dostarczonej osobiście (Załącznik nr 1).  

4.2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:  

4.2.1. Technika wykonania pracy jest dowolna. 

4.2.2. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną pracę.  

4.2.3. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie pracy 

na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w powyższych zakresach. 

4.3. Prace Konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

4.3.1 Przedszkolaki  

4.3.2 Uczniowie 

4.4. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, 

zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także 

zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie 

akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a 

także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w 

Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.  

4.5. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie 

wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa 

autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.  

4.6 Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie 

przysługuje odwołanie.  

4.7 Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury 

powołane przez Organizatora, w którego skład wejdą 3 osoby związane z Organizatorem lub 

Partnerem. 

4.8 Prace plastyczne ocenia się według następujących kryteriów:  

4.8.1 praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, 

charakteryzująca się ciekawym pomysłem. 

4.9 Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma dnia 7 października 2021. 

4.10 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie 

https://stowarzyszeniezaciecie.pl/, na profilu https://www.facebook.com/stowarzyszeniezaciecie 

oraz przez Partnera na profilu https://www.facebook.com/MAMKrakowNaKozlowce. 

4.11 Opiekun Prawny Uczestnika zgłaszając pracę Konkursową wyraża zgodę na publikację Pracy 

Konkursowej oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające 

z zamieszczenia Pracy Konkursowej w serwisie Facebook lub na stronach internetowych 

wymienionych w pkt. 6.3, w szczególności za naruszenie praw autorskich. Opiekun Prawny Uczestnika 

tym samym zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich 

wynikających z faktu publikacji Pracy Konkursowej przez Organizatora. 
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5. Nagrody  

5.1. Organizator przewiduje nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz dwójki wyróżnionych w dwóch 

kategoriach. 

5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny. 

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za wady tych nagród spoczywa na producencie nagród, lub sprzedawcy, od którego 

nagrody zostały nabyte przez Organizatora.  

 

6. Prawa autorskie  

6.1. Zgłaszając Pracę Konkursową Opiekun Prawny oświadcza, że Uczestnik posiada do wykonanej 

pracy pełne i nieograniczone prawa autorskie.  

6.2. Opiekun Prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie 

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do swojej Pracy Konkursowej, zwanej dalej utworem na rzecz 

Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych 

na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - 

wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci 

wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci 

multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie 

Opiekun Prawny w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich 

zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub 

fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem 

(tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz 

wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.  

6.3. Przystępując do Konkursu Opiekun Prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie 

jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie https://stowarzyszeniezaciecie.pl/ na profilu 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniezaciecie oraz na profilu Partnera 

https://www.facebook.com/MAMKrakowNaKozlowce. 

6.3.1. Podpis pod Pracą Konkursową uwzględni imię i kategorię wiekową Laureata Konkursu.  

 

7. Inne postanowienia  

7.1. Opiekun Prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że 

akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.  

7.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

7.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w 

sposób wskazany w pkt. 6.2.  
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7.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć 

ze strony Uczestnika lub/i jego Opiekuna Prawnego, w tym w szczególności złamania przez 

Uczestnika lub/i jego Opiekuna Prawnego zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo 

wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z 

Konkursu nie przysługuje odwołanie.  

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.  

7.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).  

7.7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.  

7.8. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie 

okaże się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym osoba składająca oświadczenie w przypadku 

ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za poniesione 

przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik podlega 

wykluczeniu z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 

nagrody. 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych  

8. 1. Do każdej konkursowej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę Opiekuna Prawnego na udział w 

Konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29.08.1997 według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO   

1. (Imię i nazwisko) ……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w związku z udziałem mojego dziecka/podopiecznego w konkursie „Wybiegnij z domu!” 

2. (Imię i nazwisko) …………………….wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego  

(imię i nazwisko dziecka, wiek) ………………………………………………………………………………………………. w 

Konkursie w kategorii ……………………………………………………………… (proszę wpisać odpowiednią 

kategorię – Przedszkolak lub Uczeń) na prace plastyczne wykonane przez dzieci pod hasłem 

„Wybiegnij z domu!”, akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i 

promocyjnych Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych określonymi w regulaminie 

konkursu.  

3. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka/podopiecznego w razie wygranej na stronie 

https://stowarzyszeniezaciecie.pl/ oraz na profilach 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniezaciecie, 

https://www.facebook.com/MAMKrakowNaKozlowce 

4. Jestem świadoma(-my) przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że 

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila na adres: stowarzyszenie.zaciecie@gmail.com 

6. Jestem świadoma(-my), że wycofanie zgody przed ogłoszeniem wyników konkursu uniemożliwi 

przyznanie ewentualnej nagrody. 
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