
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KWIAT PAPROCI”

§ 1
Organizator Konkursu

Gmina Karpacz
Referat Promocji i Rozwoju
ul. Konstytucji 3 Maja 25
58-540 Karpacz
tel. 757619453 

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:
- pobudzenie wyobraźni, rozwój kreatywności;
- poznanie ludowych legend, obrzędów świętojańskich;
- zachęcenie do czynnego udziału w imprezie „Jany – Noc Świętojańska” organizowanej przez Gminę Karpacz;
- promocja lokalnej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3
Założenia Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział uczeń szkoły podstawowej i średniej.

2. Do Konkursu można zgłaszać dowolne prace twórcze, w tym plastyczne i rękodzielnicze będące wizualizacją 
własnej interpretacji Kwiatu Paproci. Dopuszcza się zarówno prace wykonane w postaci rysunku, malunku, 
wydzieranki, collage itp., jak i prace przestrzenne. Przy tym rozmiar i gabaryty pracy powinny pozwalać na 
swobodny transport pracy i jej ekspozycję na przestrzeni 0,5 metra sześciennego.

3. Zgłaszając pracę do Konkursu, uczestnik poświadcza o pełnych prawach autorskich. 

4. Dostarczenie wykonanej pracy na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

5. Termin zgłaszania prac: do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

6. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osoby koordynującej lub pocztą na adres: 
Referat Promocji i Rozwoju Gminy Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 25
58-540 Karpacz
z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Mój Kwiat Paproci”

7. Zgłaszane prace powinny zawierać załączone wypełnione dokumenty:
- Załącznik nr 1: KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KWIAT PAPROCI”;
- Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
PLASTYCZNEGO „MÓJ KWIAT PAPROCI” w przypadku uczestnika poniżej 18 roku życia lub
Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KWIAT 
PAPROCI”

8. Wybrane  prace  zostaną  wyeksponowane  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Karpaczu  w  terminie  
od 27.06.2022 r. do 31.08.2022 r.. Urząd Miejski w Karpaczu zastrzega sobie prawo do zachowania prac.



§ 4
Ocena prac konkursowych

1. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę do Konkursu.

2. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatorów.

3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
- zgodności z tematem Konkursu;
- oryginalności ujęcia tematu;
- estetyki wykonania.

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w kategorii: 
- szkoła podstawowa klasa I – IV;
- szkoła podstawowa klasa V – VIII;
- szkoła średnia.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie nadany numer, 
a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 25 czerwca 2022 r. podczas miejskiej imprezy „Jany – Noc 
Świętojańska”, która odbędzie się w godzinach: 16.00 – 20.00 w Ogrodzie roślin wodnych i bagiennych przy 
ul. Dolnej w Karpaczu.

§ 6
Nagrody

Komisja  konkursowa  dokona  wyboru  laureatów  i  przyzna  nagrodę  główną  dla  pierwszego  miejsca  
oraz nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego w trzech kategoriach wiekowych tj.
1) uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej;
2) uczniowie klas V - VIII szkoły podstawowej;
3) uczniowie szkoły średniej.

Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia.

 



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MÓJ KWIAT PAPROCI”

1. Imię i nazwisko autora:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Data urodzenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Nazwa i numer klasy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Nazwa i adres szkoły:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Numer telefonu Rodzica / Opiekuna Prawnego lub pełnoletniego Uczestnika:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Adres e-mail Rodzica / Opiekuna Prawnego lub pełnoletniego Uczestnika:

………………………………………………………………………………………………………………………………….



Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KWIAT PAPROCI”

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… (imię i nazwisko) jako rodzic / opiekun 
prawny ……………...…………………………... (imię i nazwisko) – uczestnika Konkursu – wyrażam 
zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym „Mój Kwiat Paproci” 
organizowanym przez Gminę Karpacz, Referat Promocji i Rozwoju.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Mój Kwiat Paproci”.

2. Moje dziecko - uczestnik Konkursu - jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej, która 
nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych 
i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu 
naruszenia ich praw osobistych odpowiada Uczestnik Konkursu.

3. Oświadczam, że dane podane na Karcie Zgłoszenia są prawdziwe i aktualne.

4. Wyrażam zgodę na podpisanie imieniem i nazwiskiem mojego dziecka zgłoszonej pracy bez 
ograniczeń czasowych.

5. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie zgłoszonej pracy przez Organizatora 
oraz zaproszone przez niego media dla potrzeb dokumentacji i prezentacji w mediach.

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonym
podczas
odbioru nagród.

………………………………………...
miejscowość i data

…………………………………….….
Podpis opiekuna prawnego



Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KWIAT PAPROCI”

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… (imię i nazwisko) jako uczestnik Konkursu
plastycznego „Mój Kwiat Paproci”, organizowanego przez Gminę Karpacz, Referat Promocji 
i Rozwoju oświadczam, że:

1. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Mój Kwiat Paproci”.

2. Jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej, która nie narusza jakichkolwiek praw osób 
trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za 
wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych 
odpowiadam jako Uczestnik Konkursu.

3. Oświadczam, że dane podane na Karcie Zgłoszenia są prawdziwe i aktualne.

4. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska jako uczestnika Konkursu na 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Karpaczu, w Biuletynie Miasta „Info Karpacz” 
oraz na profilu Urzędu Miasta w Karpaczu na portalu Facebook oraz Instagram w przypadku 
zwycięstwa w Konkursie lub otrzymania wyróżnienia.

5. Wyrażam zgodę na podpisanie moim imieniem i nazwiskiem zgłoszonej pracy bez 
ograniczeń czasowych.

6. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie zgłoszonej pracy przez Organizatora 
oraz zaproszone przez niego media dla potrzeb dokumentacji i prezentacji w mediach.

7. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z moim wizerunkiem utrwalonym podczas
odbioru nagród.

………………………………………..
miejscowość i data

……………………...……………….
podpis



Klauzula obowiązku informacyjnego
Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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 (RODO) informujemy, że:

Administrator
Pani/Pana danych

Gmina Karpacz, reprezentowane przez Burmistrza Karpacza, z siedzibą Urzędu na ul. Konstytucji
3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować:

1) osobiście, lub na adres poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu  ;  
2) telefonicznie: 75 761 91 50

3) pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
Inspektor  Ochrony
Danych

W  Urzędzie  Miejskim  w  Karpaczu  został  wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym
można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: mateusz.borowski@elitpartner.pl
lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem
danych.

Cele 
przetwarzania, 
podstawa prawna 
przetwarzania, 
czas 
przechowywania 
poszczególnych 
kategorii danych

Podanie  danych  jest  warunkiem  koniecznym  w  uczestnictwie  w  wydarzeniu.  Dane  będą
przetwarzane przez Gminę Karpacz w celu:
promocji działalności  Gminy i  organizacji  imprezy „Jany – Noc Świątojańska”  oraz  konkursu
plastycznego  pod  hasłem  „Mój  Kwiat  Paproci”  –  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie
uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. e) RODO). Wizerunek, imię i nazwisko
mogą  zostać  umieszczone   na stronie  internetowej  Urzędu Miejskiego w Karpaczu oraz  na
profilach fanpage portalu społecznościowego Facebook, Instagram – dane wizerunkowe będą
przetwarzane  5  lat  po  zakończeniu  wydarzenia,  natomiast  inne  dane  zebrane  będą
przetwarzane do 7 dni od zakończenia wydarzenia, bądź do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych Odbiorcami podanych przez Państwa danych będą podmioty upoważnione na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, 
której dane  
dotyczą

Przysługuje  Pani/Panu  prawo dostępu  do podanych  danych  osobowych,  prawo  żądania  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  na  warunkach  wynikających  z
Rozporządzenia.
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  podanych  danych
osobowych.
W zakresie,  w  jakim podstawą  przetwarzania  podanych  danych  osobowych  jest  zgoda,  ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie,  w  jakim podane  dane  osobowe są  przetwarzane  w celu  zawarcia  i  wykonania
umowy  lub  przetwarzane  na  podstawie  zgody  –  przysługuje  Pani/Panu  także  prawo  do
przenoszenia  danych  osobowych,  tj.  prawo  do  otrzymania  od  Urzędu  Pani/Pana  danych
osobowych,  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  nadającym  się  do
odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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