
Regulamin Konkursu Plastycznego „Cztery Łapy”

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Cztery Łapy” jest Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie 
Śląskiej, ul. Przyszkolna 3, 55-300 Środa Śląska – oddział Muzeum Regionalnego w 
Środzie Śląskiej (pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska, NIP 9131083787), zwane dalej 
„Organizatorem”;

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora przy ul. Przyszkolnej 3 oraz 
na stronie: www.cekacentrum.pl

4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „Uczestnikiem”), jest związana 
warunkami niniejszego Regulaminu. Jest również zobowiązana do wypełnienia karty 
„Zgłoszenie do konkursu Cztery Łapy” stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

2. Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

1. dzieci do 12 roku życia;

2. młodzież od 13 do 18 roku życia;

3. osoby pełnoletnie:

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Konkurs polega na dostarczeniu do 15 czerwca do godziny 15.00 do biura Organizatora 
(ul. Przyszkolna 3, Środa Śląska) pracy plastycznej przedstawiającej czworonożnego 
przyjaciela – psa.

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

6. Prace powinny być wykonane w formacie A3 (297mm x 420mm ). Prosimy nie rolować, 
nie zwijać i nie składać prac.

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu 
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności 
złożonych egzemplarzy prac. 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
konkursową. 

9. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 

3. Ocena prac konkursowych

1. Prace należy dostarczyć do biura Organizatora – ul. Przyszkolna 3, Środa Śląska do 15 
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czerwca do godziny 15.00 osobiście lub pocztą. Decyduje data wpływu do biura 
Organizatora. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora 
oraz miejscowość.

3. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełniony i podpisane „Zgłoszenie do konkursu Cztery 
Łapy” (załącznik nr 1 do regulaminu).

4. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez trzyosobową komisję konkursową, której 
członkami są: przewodnicząca – Anna Klimczuk-Malczewska – kierownik Centrum 
Kultury Alternatywnej, Małgorzata Bogucka – instruktorka malarstwa, Beata Skłodowska
– instruktorka malarstwa.

5. Kryteria ocen: zgodność z tematyką, wartość artystyczna pracy, sposób wykonania.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

4. Ogłoszenie wyników konkursu

1. Komisja konkursowa wybierze dwie najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas I Ogólnopolskiej 
Wystawy Psów Rasowych w Mieście Skarbów – 20 czerwca 2021 roku, ul. Przyszkolna 3 
o godzinie 10.00. Wówczas wręczone zostaną także nagrody w poszczególnych 
kategoriach.

3. W przypadku odwołania w/w wydarzenia (Ogólnopolskiej Wystawy Psów) wyniki 
zostaną opublikowane 21 czerwca zarówno na stronie www Organizatora, jak i na 
profilach społecznościowych Organizatora oraz w lokalnych mediach. Przekazanie 
nagród odbędzie się w uzgodnionym z Uczestnikami indywidualnie terminie.

4. Wszystkie prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Organizatora oraz na FB Organizatora oraz koncie Instagram 21 czerwca 
2021 roku; od 19 czerwca wezmą również udział w wystawie organizowane w siedzibie 
Organizatora.

5. Nagrody 

1. Organizator przyzna dwie nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowych: 

I miejsce:

– dla autora pracy: cykl czterech dwugodzinnych warsztatów malarskich zrealizowanych w
lipcu 2021 roku (dzieci: środy godzina 16.30, młodzież: środy godzina 18.00, dorośli: 
piątek, godzina 18.00), wartość nagrody: 100 zł;

II miejsce

– dla autora pracy: cykl dwóch dwugodzinnych warsztatów malarskich zrealizowanych w  
lipcu 2021 roku (dzieci: środy godzina 16.30, młodzież: środy godzina 18.00, dorośli: 
piątek, godzina 18.00), wartość nagrody 50 zł.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia zwycięzcom nagród dodatkowych lub 
pozostałym Uczestnikom wyróżnień, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty
100 zł.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Cztery Łapy” 

Imię i nazwisko autora: ……………….………………………………………..……………… 

rok urodzenia: ………………………. Miejscowość: …...................................... 

Numer telefonu:...………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

(obowiązuje w przypadku uczestników niepełnoletnich)

……………………………………………………………….………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam że, 

1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego „Cztery Łapy” 
organizowanego przez Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej i wyrażam zgodę 
na udział ………………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko dziecka) w/w konkursie,

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora, m. in. 
publikację a także prezentowanie, np. na wystawach, 

3) złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa 
majątkowe i osobiste, 

4) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, 
bez ograniczenia w czasie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji: 

• rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; 

• utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej 
liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; 

• przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności 
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej 
sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem internetu; 

• z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi
nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy 
konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy 
konkursowej. 

5) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego



Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego 

(obowiązuje w przypadku uczestników pełnoletnich)

……………………………………………………………….………………. 

(imię i nazwisko uczestnika pełnoletniego) 

Oświadczam że, 

6) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego „Cztery Łapy” 
organizowanego przez Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej, 

7) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy plastycznej przez organizatora, 
m. in. poprzez publikację a także prezentowanie, np. na wystawach, 

8) złożoną na konkurs pracę wykonałem/am osobiście i przysługują mi prawa majątkowe i 
osobiste do dzieła, 

9) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, 
bez ograniczenia w czasie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji: 

• rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; 

• utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej 
liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; 

• przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności 
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej 
sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem internetu; 

• z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi
nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy 
konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy 
konkursowej. 

10) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika



Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych jest Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, plac Wolności 
3,  e-mail: muzeum.sroda@wp.pl.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail : 
rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją 
konkursu oraz przekazania nagród. 

4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 
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 rozporządzenie o ochronie danych), czyli wyrażona zgoda. 

5) Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać 
udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia 
zwycięzców oraz przekazania nagród, nie dłużej niż do końca czerwca 2021 r. 

7) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych 
jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do
przenoszenia danych. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest 
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Wyrażam dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka - 
autora pracy, dla celów związanych z organizacją konkursu.

 ………………………………………………………………………… 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika bądź rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka/mojego - autora zwycięskiej 
pracy, w tym na publikację na stronie internetowej organizatora, jego kontach społecznościowych 
oraz  w lokalnych mediach.

 ………………………………………………………………………… 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika bądź rodzica/opiekuna prawnego 
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