
 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ZABYTKI GMINY DOBRA” 

 

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa  

w Konkursie Plastycznym „ZABYTKI GMINY DOBRA” zwanym dalej 

„Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania 

zwycięzców. 

 

2.  Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobra. 

 

3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. 

 

4. Praca zgłoszona na Konkurs dotyczy przedstawienia jednego obiektu lub zespołu 

obiektów, znajdujących się na terenie Gminy Dobra (ujętych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków Gminy Dobra przyjętej zarządzeniem Wójta Gminy Dobra Nr 150/2019  

z dnia 18 września 2019r.). 

 

5. Informacje na temat Konkursu, niniejszy Regulamin oraz Gminna Ewidencja Zabytków 

Gminy Dobra są dostępne na stronie internetowej Organizatora: 

www.dobraszczecinska.pl 

 

 

§2. CEL KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest: 

 

1) propagowanie wiedzy o zabytkach Gminy Dobra; 

2) rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań historią, szczególnie funkcjonującą w lokalnej  

i regionalnej świadomości społecznej; 

3) popularyzację zasobów dziedzictwa kulturowego; 

4) podniesienie świadomości społecznej w zakresie zabytków; 

5) wzmocnienie aktywności środowisk lokalnych; 

6) promocję walorów kulturowych Gminy Dobra; 

7) edukację regionalną; 

8) podniesienie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym, 

9) zorganizowanie wystawy prac konkursowych promujących zabytki Gminy Dobra. 

 

 

 

 

§3. FORMA I ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 



2. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Prace będą oceniane w trzech  kategoriach wiekowych:  

 

 

1) 7-10 lat (zgodnie z datą urodzin), 

2) 11-15 lat (zgodnie z datą urodzin), 

3) powyżej 15 lat (zgodnie z datą urodzin). 

 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

4. Do udziału w Konkursie można zgłaszać jedynie prace konkursowe przygotowane 

przez każdego Uczestnika samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe. Każdy 

Uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową. 

 

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych 

konkursach. 

 

 

 

§4. OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO 

 

1. Praca zgłoszona do Konkursu dotyczy jednego obiektu lub zespołu obiektów 

znajdujących się,  na terenie Gminy Dobra (zapisanych w Gminnej Ewidencji Zabytków 

Gminy Dobra). 

 

2. Praca konkursowa zostanie wykonana z użyciem dowolnej techniki plastycznej 

płaskiej: rysunek, malarstwo, grafika, itp. z wykorzystaniem dowolnych materiałów 

plastycznych (np. kredki, ołówek, farby akwarelowe, farby plakatowe, farby akrylowe, 

farby olejne) na twardym nośniku (blok techniczny, brystol, karton) lub na płótnie  

o formacie A3.  

 

 

 

 

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

 

1. Uczestnik zgłasza jedną pracę konkursową, niepublikowaną i nienagradzaną w innych 

konkursach na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu. Karta 

Zgłoszenia powinien być wypełniony w języku polskim.  

 

2. Bezwzględnie zabrania się podawania imienia i nazwiska na pracy konkursowej 

pod rygorem dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu. Praca zostanie opatrzona 

indywidualnym kodem cyfrowym nadanym przez Organizatora. 

 

3. Prace Konkursowe po zakończeniu konkursu nie będą odsyłane Uczestnikom 

Konkursu. 

 



4. Prace konkursowe  wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście   

do dnia 19 maja 2023 r. do godz. 1500  do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 

Gminy Dobra przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie. 

 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 czerwca 2023r. o godz. 1200  

w Gminnym Centrum Kultury Gminy Dobra - Klub w Wołczkowie przy  

ul. Lipowej 11.  

 

 

§6. OCENA PRAC I NAGRODY 

 

 

1. Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające wymagania zawarte  

w Regulaminie, a ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

 

2. Spośród prac, o których mowa w ust. 1, Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze 

prace w trzech kategoriach wiekowych, a ich autorzy zostaną Laureatami Konkursu 

(miejsca od I -III zostaną nagrodzone). Prace oceniane będą według następujących 

kryteriów: oryginalność, zgodność z tematem, estetyka i kompozycja, spełnienie 

wymogów dot. formatu A3. 

 

3. Zwycięzcy Konkursu (miejsca od I -III) otrzymają dyplomy oraz nagrody w formie 

bonu prezentowego sieci sklepów Empik, których wartość określa Organizator 

Konkursu.   

 

4. Prace konkursowe będą elementem wystawy czasowej w Gminnym Centrum Kultury 

i Bibliotek w Dobrej - Klub w Wołczkowie przy ul. Lipowej 11 w dniach 16-25 

czerwca 2023r. 

 

5. Sposób wręczenia nagród będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej. 

 

6. Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania  

na swojej stronie prac przekazanych na Konkurs opatrzonych imieniem i nazwiskiem 

autora oraz do ich prezentacji w formie wystawy w budynkach Gminnego Centrum 

Kultury i Bibliotek w Dobrej. 

 

7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Nie 

ma możliwości żądania równowartości nagród w postaci finansowej lub ich zmiany  

na jakąkolwiek inną formę. 

 

 

§7. PRAWA AUTORSKIE. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

1. Przystępując do Konkursu, pełnoletni Uczestnik Konkursu albo rodzic lub opiekun 

prawny niepełnoletniego Uczestnika Konkursu wyraża  zgodę na: 

1) przetwarzanie przez Organizatora wskazanych w ust.6 danych osobowych Uczestnika 

Konkursu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów,  



2) nieodpłatną publikację i publiczne wystawienie (tj. prezentowanie publicznie  

w dowolny sposób, w tym m.in. na ogólnodostępnej wystawie w Internecie) w ramach 

nieopłatnej licencji niewyłącznej udzielonej na czas nieokreślony bez ograniczeń 

terytorialnych pracy konkursowej Uczestnika, 

3) rozpowszechnianie jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości,  

w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach publikowania informacji 

o Konkursie i promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym 

Regulaminie skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 

 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nich 

zgody - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej jako: „RODO”).        
 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku  

z Konkursem jest Organizator Konkursu (Wójt Gminy Dobra), z siedzibą w Dobrej,  

ul. Szczecińska 16A.          

 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych  

w Regulaminie na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, 

przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu. Dane osobowe mogą być 

przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji i obsłudze 

Konkursu.  

 

6. W związku z  Konkursem przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: 

imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefonu 

kontaktowego, adres e-mail, ewentualnie szkoła, do której uczęszcza oraz dane 

osobowe rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu:  

imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. 

 

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 6 jest art. 6 

ust. 1 lit. a RODO - wyrażona dobrowolnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

           

 

8. Zgłoszenie Organizatorowi pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia 

jest  wyrażeniem dobrowolnej zgody na opublikowanie na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Dobra informacji o udziale lub uzyskaniu tytułu Laureata w Konkursie. 

 

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  jest dobrowolne, jednak jest niezbędne  

w celu uczestnictwa w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, 

jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz 

uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy Konkursu poprzez przekazanie Organizatorowi 

pracy konkursowej wraz z Kartą Zgłoszenia akceptują zasady przetwarzania danych 



osobowych wskazane w Regulaminie.  

 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej i nie będą podlegały profilowaniu.  

     

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia 

realizacji celów wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygnięcia 

Konkursu. Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych 

osobowych dotyczących Uczestnika w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla 

celów wykazania zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa, przez okres  

do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń.  

  

12. Uczestnicy Konkursu mają prawo do żądania udzielenia dostępu do dotyczących ich 

danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych 

osobowych, którego dokonano przed wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych.  

 

13. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.  

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora - Urząd 

Gminy Dobra - Wydział Spraw Obywatelskich w Wołczkowie ul. Lipowa 51 oraz  

na stronie internetowej: www.dobraszczecinska.pl 

  

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 

91 439 65 07.  

 

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu  

i przedłużenia bądź́ skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn. Zmiany 

Regulaminu nie będą̨ naruszać́ praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia 

obowiązują̨ Uczestników od chwili ich opublikowania na stronie internetowej 

www.dobraszczecinska.pl  

 

4. Organizator ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego 

Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich 

kwestii związanych z Konkursem.        

 

5. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone  

w Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich 

przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

 

 
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnego, w tym  Kodeksu Cywilnego. 

http://www.dobraszczecinska.pl/

