REGULAMIN KONKURSU
„Cieszyn za 50 lat” kierowany do uczniów 1-8 klasy SP w Cieszynie oraz ostatniej klasy
gimnazjum.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Cieszyna przy współpracy z Biurem Promocji,
Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od 1 do 8 szkół podstawowych w Cieszynie oraz
ostatniej klasy gimnazjum.
3. Zwycięzców konkursu wyłania jury konkursowe.
4. Celem konkursu jest wybranie trzech najlepszych prac konkursowych wykonanych dowolną
techniką plastyczną.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
1). Kategoria dzieci młodsze - klasy od 1 do 3,
2). Kategoria dzieci starsze - klasy od 4 do 8 oraz ostatnia klasa gimnazjum.
5. Konkurs plastyczny „CIESZYN ZA 50 LAT” ma za zadanie zaangażować dzieci do kreatywnej pracy
w nawiązaniu do Festiwalu Mur Art w Cieszynie.
6. Przewidziane jest pierwsze, drugie i trzecie miejsce w obu kategoriach wiekowych - dzieci starsze
i dzieci młodsze.
7. Organizator wyznacza termin napływania prac konkursowych do 23 listopada (do godziny 14:30)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs kierowany jest do uczniów, przejawiających zainteresowanie dziedziną sztuk
plastycznych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie dla członków rodzin Komisji Konkursowej.
3. Forma i treść pracy jest dowolna, należy uwzględnić jednak, że motywem przewodnim
nadesłanych prac ma być Cieszyn w wyobrażeniu za 50 lat, wykonany techniką nawiązującą do
muralu.
4. Prace zawierające treści rasistowskie, wulgarne lub agitacji politycznej będą wykluczane z
konkursu.
5. Kartę zgłoszenia do konkursu wraz z pracą konkursową , w terminie określonym w § 1 ust. 7
niniejszego Regulaminu należy przekazać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy
ulicy Rynek 1, do Biura Promocji, Informacji i Turystyki (pokój 103, godziny otwarcia: pn.- od 7:30
do 16:30, wt.-czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:30). W celu wzięcia udziału w konkursie
można również wysłać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz pracę konkursową pocztą tradycyjną,
listem poleconym na adres Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn w terminie wskazanym w
regulaminie. Liczy się data wpływu pracy konkursowej. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę
konkursową.
6. Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną i podpisana kartę zgłoszenia wraz z pracą
konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika, pełną nazwą szkoły, oraz klasę.
7. Praca konkursowa może być wykonana w sposób dowolny, przykładowo: w formie rysunku,
projektu graficznego lub wizualizacji, ma być dopasowana do formatu minimalnie A3, może być
większy. Dodatkowo można załączyć krótki opis swojego projektu, który później zostanie
wykorzystany podczas wernisażu oraz wystawy prac.
8. Za uczestnictwo w Konkursie nie jest przyznawane honorarium. Koszty związane
z przygotowaniem projektu do zgłoszenia konkursowego pokrywa Uczestnik Konkursu.

§ 3. PRAWA AUTORSKIE
1 Uczestnik Konkursu zapewnia, że złożona przez niego praca konkursowa nie narusza praw
majątkowych ani osobistych osób trzecich.
2. W przypadku, gdy w toku Konkursu jury poweźmie podejrzenie co do naruszenia przez Uczestnika
praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego, jury może na dowolnym etapie konkursu
skreślić takiego Uczestnika z listy uczestników Konkursu. W takiej sytuacji skreślonemu z listy
Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia. W przypadku, gdy okaże
się, że realizacja pracy konkursowej naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich,
Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osób trzecich, doprowadzenia
własnym staraniem i kosztem do zwolnienia Organizatora z długów wobec osób trzecich, zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora Konkursu na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz
do wynagrodzenia Organizatorowi wszelkiej szkody, jaką Organizator Konkursu poniesie w związku
z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z pracy konkursowej czy też realizacji
projektu.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana przez specjalnie wybraną Komisję Konkursową
powołaną przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
2. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
1) jakość estetyczna projektu,
2) realizacja tematu przewodniego konkursu,
3) kreatywność wykonania
3. Każdy z członków Komisji Konkursowej przyzna od 1 do 5 punktów każdej z prac konkursowych.
Za zwycięzców konkursu uznani zostaną autorzy prac konkursowych, które otrzymają największą
liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez prace takiej samej liczby głosów, Komisja Konkursowa
powtórzy głosowanie.
4. Decyzje jury są ostateczne, nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia. Obrady jury są niejawne.
Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5. Laureat i inni uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową
lub telefoniczną.
§ 5. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
i PPG Cieszyn S.A.
2. Nagroda zostanie przyznana uczestnikom za zajęcie pierszego, drugiego i trzeciego miejsca
osobno w obu kategoriach wiekowych - DZIECI MŁODSZE i DZIECI STARSZE

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne:
1) z akceptacją niniejszego Regulaminu,
2) wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych prac konklursowych w mediach
zgodnie z punktem 3 „Karta zgłoszenia do udziału w konkursie „Cieszyn za 50 lat”,
3) wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu
udziału w konkursie „CIESZYN ZA 50 LAT”
4) zapoznaniem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. Prace konkursowe, zakwalifikowane do konkursu „CIESZYN ZA 50 LAT” przechodzą na własność
Organizatora.
3. Po zakończeniu wystawy istnieje możliwość odbioru prac konkursowym w terminie od 7.01.2019
do 28.02.2019 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie). Po upływie tego czasu autor
upoważnia Urząd Miejski w Cieszynie do swobodnego przetwarzania pracy konkursowej zgodnie
z pkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu.
4. Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję
Konkursową .
5. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza zgodę opiekunów prawnych uczestnika na
publikację pracy oraz akceptację niniejszego regulaminu.
6. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest czytelnie podpisana praca konkursowa imieniem
i nazwiskiem uczestnika oraz podanie pełnej nazwy szkoły i klasy.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie
trwania Konkursu oraz do zmiany liczby/formy przyznawanych nagród.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn na jakimkolwiek
jego etapie.
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
Organizator Konkursu.
10. Pytania prosimy kierować na adres: jlinnert@um.cieszyn.pl lub wr@um.cieszyn.pl lub pod
numerem telefonu (33) 479 42 49 lub 242).
11. Regulamin podlega prawu polskiemu, a ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorem rozstrzygać będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Karta zgłoszenia do udziału w konkursie „Cieszyn za 50 lat”
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem dziecka
Imię i nazwisko opiekuna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa Szkoły

……………………………………………………………………………………………………………..........................................., klasa………….
Adres do korespondencji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………………………………………………………………..
adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

lub

OŚWIADCZENIE, Ja niżej podpisany/a działam w imieniu małoletniego:
Oświadczam, że:
1. Małoletni jest właścicielem praw autorskich do zgłoszonego projektu,
2. Zgłoszony projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich
przeciwko Organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do pracy lub
jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia
dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej
Organizatorów Konkursu.
3. Udzielam Organizatorom zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z praw autorskich do pracy
konkursowej w szczególności na :
a) bez dodatkowego wynagrodzenia publiczną prezentację projektu w telewizji, Internecie i innych
mediach lub materiałach- wyłącznie w celu promocji konkursu, wyłonienia zwycięzcy nagrody bądź
w celach informacyjnych również po zakończeniu konkursu,
b) nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej w materiałach promocyjnych Organizatora,
w szczególności w ulotkach, folderach, katalogach, na stronie www i w materiałach
multimedialnych.
c) publiczne odtwarzanie.
Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu „CIESZYN ZA 50 LAT”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: zawartych w „karcie zgłoszenia do udziału
w konkursie „CIESZYN ZA 50 LAT” przez Burmistrza Miasta Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn w celu
udziału w konkursie „CIESZYN ZA 50 LAT”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w dowolnym
momencie wycofać z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę Gminie Cieszyn na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz
terytorialnie wykorzystanie wizerunku małoletniego utrwalonego podczas uczestnictwa w konkursie
plastycznym „CIESZYN ZA 50 LAT”. Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:
wykorzystanie, utrwalenie, obróbka i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzy na których
utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie w celach promocji konkursu.

………………………………………………………………..
(data i podpis opiekuna)
LEGENDA:
- należy zakreślić pole.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, email: urzad@um.cieszyn.pl.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail:
iod@um.cieszyn.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu "Cieszyn za 50 lat" na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja konkursowa
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu organizacji konkursu, a po
tym okresie zgodnie z zasadami archiwizacji.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym (akceptacja regulaminu) Jest Pani/Pan
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
Pani/Pana dziecka w konkursie.

