
Regulamin konkursu malarskiego 

„Legenda o Złotowie” 

 

§ 1. 

Cel i tematyka Konkursu 

1. Złotowski Dom Kultury ogłasza konkurs malarski pod hasłem: „Legenda o Złotowie”, zwany dalej 

„Konkursem”. 

2. Tematem przewodnim konkursu malarskiego jest przedstawienie w sposób graficzny legendy o 

Złotowie. 

3. Celem Konkursu jest przedstawienie i promocja regionu złotowskiego a także popularyzowanie 

wiedzy o nim, jego historii i tradycji. Konkurs malarski pozwoli także odkryć młode talenty artystyczne, 

zaktywizuje dzieci młodzież i dorosłych Złotowa do działań w sferze kultury oraz umocni ich poczucie 

tożsamości regionalnej. 

§ 2. 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Do konkursu dopuszczone będą prace we wszystkich technikach malarskich, jak np. ołówek, kredka, 

pastele, farby olejne, wyklejanka itp. Prace winny być przygotowane w formacie A3 i zabezpieczone 

przed zniszczeniem.  

3. Uczestnik konkursu prześle,  dostarczy pracę malarską stanowiącą ilustrację tematu konkursu wraz z 

metryczką  do Złotowskiego Domu Kultury, al.Piasta 26, 77-400 Złotów, lub do urny konkursowej 

znajdującej przed Złotowskim Domem Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. 

4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę malarską. 

5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace malarskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone 

do innego konkursu. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o 

powyższym.  

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację regulaminu.  

7. Zgłaszane prace malarskie muszą być własnością autorów.  

8. Uczestnicy zgłaszający prace malarskie ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że dostarczona praca 

jest to dziełem autorskim zgłaszającego.  

§ 3. 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy malarskiej wraz z podpisaną Kartą 

Zgłoszeniową dołączoną w zaklejonej kopercie z następującymi informacjami: do jakiej legendy 

odwołuje się praca imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres e-mail, nazwa placówki oświatowej, do 

której uczęszcza autor oraz pisemne Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu malarskiego i wystawą pokonkursową. 



2. Prace malarskie bez dołączonej koperty, a w niej wypełnionej i podpisanej: Karty Zgłoszenia, 

Oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.  

3. Prace należy składać do 15. 08.2020 r. 

4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, 

pozostając do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez 

Organizatora w dowolny sposób.  

§ 4. 

Ocena prac 

1. Prace oceniać będzie Jury 

2. Przy ocenie prac malarskich uwzględnia się: 

- kryteria merytoryczne zgodność z tematem konkursu 

-wartość artystyczną  

-jakość techniczną i poziom estetyczny prac.  

§ 5. 

Nagrody 

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.08.2020. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie zdk.zlotow.pl, z 

uwagi na rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju o sposobie rozdania nagród laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

2.Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii. 

3.Praca zwycięzcy GRAND PRIX zostanie umieszczona na gadżetach reklamowych Złotowskiego 

Domu Kultury. 

§ 6. 

Postanowienia ogólne 

1. W przypadku zbyt małej frekwencji i nie zgłoszenia prac w liczbie minimum 20 szt. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac, a w przypadku nieotrzymania w 

przedłużonym terminie kolejnych zgłoszeń - do odstąpienia od realizacji konkursu.  

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy konkursu malarskiego nie mają możliwości wnoszenia odwołań do postanowień 

regulaminu i decyzji Jury. 

4. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna treść regulaminu 

dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zdk.zlotow.pl. 

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin oraz informacje 

o zmianach są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zdk.zlotow.pl.  

 

 

 

http://www.zdk.zlotow.pl/
http://www.zdk.zlotow.pl/


 

DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informujemy, że: 

a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „LEGENDA O ZŁOTOWIE” jest 

Złotowski Dom Kultury 

b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD 

poprzez e-mail: am-iod@wp.pl. 

c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

„LEGENDA O ZŁOTOWIE” w celach marketingowych i promocyjnych, także po 

zakończeniu konkursu. 

d.  Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na przetwarzanie jego 

danych osobowych. 

e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych prawem. Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną 

upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.  

f. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

g. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

h. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

i.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.  

 

………………………………  

Data i podpis  

…………………………….. 

 *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE MALARSKIM „LEGENDA O ZŁOTOWIE” 

Tytuł pracy (legendy) ............................................................................................................................. ............... 

Imię i Nazwisko ................................................................................................... ............................................ 

Wiek, klasa............................................................................................................................. ...................... 

Szkoła...................................................................................................................................................  

E-mail………………………………………… Tel. …………………………………………  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „LEGENDA O ZŁOTOWIE” i akceptuję jego treść.  

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do pracy i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym 

do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania 

filmu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed jego publikacją.  

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 4 lutego 1944 r. (Dz. U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w 

zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych 

Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 

zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.  

Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie „ LEGENDA O ZŁOTOWIE”  

………………………………  

Data i podpis  

…………………………….. 

 *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu  

 

 

 


