
Regulamin Konkursu na pamiątkę z regionu 
“Zabierzów - moja gmina, moje miejsce” 

 

INFORMACJE OGÓLNE  
 
1. Ogłaszamy konkurs na pamiątkę z regionu pt.: “Zabierzów- moja gmina, moje 
miejsce”. 
2. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 32-080 Zabierzów, tel. 12 285 11 79.  
3. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki służącej do promocji naszej gminy oraz 
stanowiącej atrakcyjną pamiątkę dla turystów. 
4. Prace zgłoszone do konkursu powinny, łączyć w sobie tradycyjne elementy i wzory 
kultury ludowej ze współczesną formą, nawiązywać do tradycji kultury regionalnej i 
specyfiki regionu lub wykorzystywać elementy fauny czy flory regionu, być użytkowe i 
funkcjonalne.  
5. Przedmiotem konkursu mogą być: płaskorzeźba, malarstwo na szkle, 
plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, garncarstwo, rękodzieło artystyczne związane 
z regionem, a także recykling surowców wtórnych, takich jak np. tektura, plastik, metal, 
szkło itp.  
Każda praca musi zawierać nazwę pracy oraz imię i nazwisko autora oraz adres.  
 
II. ZASADY I KRYTERIA KONKURSU  
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być; młodzież w wieku 14-18 lat oraz dorośli 
mieszkańcy  
w tym Kluby Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zabierzów. 
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie ich 
rodziny.  
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” – w 
przypadku osób niepełnoletnich wypełnienie ich przez pełnoletniego opiekuna - i 
przekazanie jej do dnia 8.07.2019 r. do godz. 16, do siedziby Samorządowego 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (osobiście lub mailem na adres 
kfelus.sckipgz@gmail.com) oraz dostarczenie Organizatorowi pracy konkursowej 
12.07.2019 r.  
4. Formularz karty oraz regulaminem konkursu będzie dostępny na stronie 
internetowej Organizatora: sckipgz.zabierzow.org.pl oraz siedzibie Organizatora.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub odwołania Konkursu 
bez podania przyczyn.  
6. Jedna osoba może złożyć jedną pracę.  
7. Praca musi być wykonana samodzielnie w wybranej przez siebie technice.  
8. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym okresie, ale nie mogą być 
wcześniej nagrodzona w żadnym innym konkursie.  
9. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to: technika wykonania i walory 
estetyczne, oryginalność pomysłu i atrakcyjność formy, nawiązanie do tradycji regionu, 
charakterystycznych zasobów lokalnych i przyrodniczych, twórcze przełożenie tradycji 
na współczesną formę, możliwość powielenia wzoru i wdrożenie do produkcji w 
przyszłości, zgodność z założeniami konkursu.  
 
 



III. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH  
 
1. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą mogły wziąć 
udziału w konkursie.  
2. Prace dostarczone Organizatorowi, ale zniszczone podczas transportu lub 
uszkodzone – również nie będą brały udziału w konkursie.  
3. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane podczas XIX Rodzinnego Pikniku 
Ekologicznego w Bolechowicach. 
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 lipca 2019 r. podczas XIX 
Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach . 
 
IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  
 
1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa, powołana przez Organizatora. 
2. W konkursie przyznane zostaną: I, II oraz III nagroda.  
3. Nagrodzone prace nie będą zwrócone ich autorom, staną się własnością 
Organizatora bez konieczności przenoszenia praw autorskich.  
4. Zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie Organizatora.  
5. Decyzje komisji nie podlegają odwołaniu.  
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
VI. Klauzula RODO:  

1.Utrwalenie przebiegu Konkursu 

a) Uczestnicy Konkursu oraz ich prace będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach audio 
i video.  

b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz 
prasie lokalnej.  

c) Udział w Konkursie, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie 
wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video.  

d) Udział w Konkursie, a następnie udział w rozdaniu nagród są jednoznaczne z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach 
wynikających z charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - zabierzow@zabierzow.org.pl. 
Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji 
na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez 
okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem 
archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów Przeglądu). Administratorzy 
mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia 



otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają prawo żądać dostępu do swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono 
przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  


