Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację Świątecznej Kartki
Bożonarodzeniowej CEA – Filharmonii Gorzowskiej

§ 1 Definicje
Poniższym definicjom użytym w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem", przypisuje się
następujące znaczenie:
Organizator – Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
Konkurs - konkurs plastyczny ogłoszony i przeprowadzany przez Organizatora na ilustrację Świątecznej
Kartki Bożonarodzeniowej CEA – Filharmonii Gorzowskiej, którego zasady uregulowano w Regulaminie
Uczestnik – przedszkolak/uczeń szkoły podstawowej klasa 1-3, który zgłosił swój udział do Konkursu.
Opiekun – Nauczyciel przedszkola/szkoły, sprawujący opiekę nad Uczestnikiem., pod którego
kierunkiem została wykonana praca i za pośrednictwem którego Uczestnik zgłasza pracę do Konkursu
.
§ 2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest przygotowanie ilustracji na firmową Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową
CEA-Filharmonii Gorzowskiej.
§ 3 Adresaci Konkursu
Konkurs kierowany jest do Uczestników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) w dniu wysłania pracy konkursowej nie ukończyli 10 lat,
2) wyślą swoje zgłoszenie do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 4 Zasady i tryb zgłaszania
1. Uczestnik może nadesłać jedną oryginalną, wykonaną samodzielnie pracę o tematyce odpowiadającej
celowi Konkursu, zwaną dalej „pracą” lub „pracą konkursową”.
2. Do Konkursu nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych) oraz prac
wykonanych z gotowych elementów.
3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
4. Format pracy nie może przekraczać formatu A4.
5. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia pracy konkursowej za pośrednictwem Opiekuna,
w terminie określonym w §5 ust 5, pocztą na adres:
CEA – Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
6. Do każdej pracy należy dołączyć:
1) metrykę, doklejoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące dane:
• imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania Uczestnika,
• wiek Uczestnika,
• adres do korespondencji Opiekuna,
• numer telefonu kontaktowego do Opiekuna,
• adres e-mail do kontaktu z Opiekunem.
Wzór metryki stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2) zgodę Przedstawiciela ustawowego Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz
oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora prawa własności egzemplarza pacy konkursowej
i przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3) zgodę Opiekuna na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby udziału Uczestnika
w Konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 5 Przebieg Konkursu
1. Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora.
2. Skład Kapituły liczy trzy osoby.
3. Dokumentację Konkursu prowadzi Kapituła Konkursu.
4. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać w terminie do 20 listopada 2016 roku (decyduje data stempla
pocztowego)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu trwania Konkursu.
7. Do dnia 7 grudnia 2016 roku Kapituła Konkursu dokona ogłoszenia wyników.
8.Informacje o wynikach i przebiegu Konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.filharmoniagorzowska.pl poprzez podanie listy zwycięzców zawierającej: imiona, nazwiska
i miejscowości zamieszkania Uczestników, którzy zwyciężyli w Konkursie, za uprzednią zgodą ich
przedstawicieli ustawowych.
9. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.
1) W I etapie konkursu Kapituła Konkursowa dokona wyboru 30 prac, które zakwalifikowane będą do II
etapu.
2) W II etapie konkursu pracownicy Organizatora w drodze głosowania za pośrednictwem wewnętrznej
sieci elektronicznej dokonają wyboru zwycięskiej pracy. W wyniku głosowania zostaną wybrane trzy
zwycięskie prace, które otrzymają najwyższą ilość głosów, zajmując odpowiednio I, II i III miejsce.
3) W przypadku, gdy dwie lub więcej prac otrzyma równą liczbę głosów, wyboru zwycięskiej pracy dokona
Kapituła Konkursu.
4) Zakończenie II etapu konkursu nastąpi do dnia 5 grudnia 2016 roku.
§ 6 Nagrody
1. Organizator przewiduje:
1) Jedną nagrodę główną dla autora zwycięskiej pracy za zajęcie I miejsca.
2) Atrakcyjne nagrody rzeczowe za II i III miejsce.
2. Nagrody w Konkursie, określa i zapewnia Organizator.
1) Nagrody przekazuje Uczestnikom Organizator.
2) O terminie i formie przekazania nagród Organizator za pośrednictwem Opiekunów poinformuje
Uczestników po rozstrzygnięciu Konkursu.
3) Nie ma możliwości żądania równowartości nagród w formie finansowej lub przedmiotowej, ani ich
zamiany.
4) Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania nagrody/nagród, które nie zostały im
przyznane w drodze rozstrzygnięcia Konkursu, są bezpodstawne i nie ulegają rozpatrzeniu.

§ 7 Ustalenia organizacyjne
1. Organizator, na podstawie zgody Przedstawiciela ustawowego Uczestnika stanowiącej Załącznik nr 2 do
Regulaminu, uzyskuje do nadesłanych prac prawo własności egzemplarzy i majątkowe prawa autorskie
w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym przeniesienia na inną
dowolną technikę artystyczną (druk, fotografowanie itp.), wprowadzania do obrotu publicznego,
publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej
przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, najmu, dzierżawy. Zezwolenie udzielone jest
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytułu. Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia nabytych praw na osoby trzecie.

2. Przedstawiciele ustawowi Uczestnika oraz jego Opiekunowie przejmują od Organizatora pełną
odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym
naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
4. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników za pośrednictwem ich Opiekunów
o wszelkich dokonanych w Regulaminie zmianach telefonicznie lub drogą elektroniczną lub w jakikolwiek
inny sposób z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Organizator nie odpowiada za żadne szkody na osobie lub mieniu powstałe Uczestnikom w związku
z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora lub osób,
za które Organizator ponosi odpowiedzialność.
§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2016 r., poz.922), przetwarzanych w celu realizacji Konkursu, jest CEA – Filharmonia
Gorzowska. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10.
2. Udział Uczestnika w Konkursie jest możliwy po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez jego Przedstawiciela ustawowego w formie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2
do Regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestników i ich Opiekunów przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do danych Uczestnika oraz ich poprawiania, jak
również odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, wiązać się będzie z rezygnacją z udziału w Konkursie.
4. Opiekun ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również
odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
5. Dane osobowe przetwarzane w ramach Konkursu, przechowywane są przez Organizatora tylko przez
okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
§ 9 Uwagi końcowe
1. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie do Konkursu.
2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, ani materiałów, o których mowa w Regulaminie.
3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
Decyzje w tej sprawie podejmuje Kapituła Konkursowa. Decyzja jest ostateczna.
4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację Świątecznej Kartki Bożonarodzeniowej
CEA – Filharmonii Gorzowskiej

METRYKA PRACY

..................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY
………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA
.....................................
WIEK DZIECKA
..................................................................................................................................
Imię i nazwisko Opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca
..................................................................................................................................
Numer telefonu Opiekuna dziecka
.................................................................................................................................
Adres e-mail do kontaktu Opiekuna dziecka
..................................................................................................................................
adres do korespondencji Opiekuna dziecka

Załącznik nr 2 do Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację Świątecznej Kartki Bożonarodzeniowej
CEA – Filharmonii Gorzowskiej

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż pozostający(a) pod moją opieką……………………………………jest autorem
załączonego projektu karty świątecznej oraz przenoszę na CEA – Filharmonii Gorzowskiej

prawo

własności egzemplarza pracy konkursowej, jak również udzielam zezwolenia do korzystania
z przedmiotowej pracy w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, w
tym przeniesienie na inną dowolną technikę artystyczną (druk, fotografowanie itp.), wprowadzanie do
obrotu publicznego, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji lub fonii
przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, najmu,
dzierżawy. Zezwolenie udzielone jest bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez prawa do
żądania dodatkowego wynagrodzenia. Zgłaszając udział

mojego dziecka w Konkursie Plastycznym

akceptuję Regulamin Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam jednocześnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu.

……………………………………………….
(data oraz czytelny podpis przedstawiciela ustawowego autora pracy)

Załącznik nr 3 do Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację Świątecznej Kartki Bożonarodzeniowej
CEA – Filharmonii Gorzowskiej

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem dziecka
…………………. w Konkursie

Plastycznym w zakresie określonym Regulaminem Konkursu

i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

……………………………………………….
(data i czytelny podpis Opiekuna autora pracy)

