REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE MIASTO PRZYSZŁOŚCI – STALOWA WOLA 2050”
§1
Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – dokument określający zasady konkursu plastycznego „Moje miasto
przyszłości – Stalowa Wola 2050”, realizowanego na terenie miasta Stalowej Woli
w okresie od dnia 20.07.2020 roku do dnia 28.07.2020 roku, tj. końcowego terminu
nadsyłania prac konkursowych.
2. Cel konkursu – zachęcenie dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w projekcie pn.
„MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Program Rozwoju Lokalnego
i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, w ramach programu „Rozwój lokalny”,
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
3. Uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta
Stalowej Woli.
4. Organizatorzy – Prezydent Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.
5. Komisja Konkursowa – komisja oceniająca prace konkursowe, w skład której wchodzą
4 osoby, w tym 3 Członków Zespołu Miejskiego Projektu „Rozwój lokalny” oraz artysta
plastyk.
6. Osoba upoważniona przez Organizatora do udzielania informacji na temat konkursu:
- Małgorzata Pawleniak – pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta Stalowej Woli, tel. 15 643 34 04, adres e-mail: mpawleniak@stalowawola.pl
§2
Zasady konkursu:
1. Udział w konkursie jest dla Uczestników dobrowolny i bezpłatny. Prace nadesłane na
Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem informacji o tych faktach
w Formularzu Zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez autora pracy zgłoszonej do
konkursu.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie jednej pracy plastycznej przez
jednego uczestnika w dowolnej technice. Format, w przypadku techniki rysunkowej –
maksymalnie arkusz A3, papier techniczny.
3. Prace plastyczne wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać w zamkniętej
kopercie lub pudełku (jeśli technika wykonania pracy tego wymaga) z dopiskiem
„Miejski konkurs plastyczny” od dnia 20.07.2020 roku do dnia 28.07.2020 roku,
w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli, przy ulicy Wolności 7 – pokój numer 1 (Biuro
Obsługi Klienta), w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30.
4. Kryteria oceny prac:







zgodność pracy z tematem konkursu,
estetyka wykonania,
samodzielność wykonania pracy,
walory estetyczne, np.: kompozycja czy gama kolorystyczna,
oryginalność doboru formy,
realna wizja miasta w 2050 roku i ciekawe ujęcie tematu.

5. Każda praca na odwrocie powinna zostać podpisana: imię i nazwisko, wiek, telefon
kontaktowy do Uczestnika lub opiekuna oraz opis pracy składający się
z 3 przymiotników, które zdaniem autora najlepiej zaprezentują wizję Stalowej Woli
w 2050 roku. Przy wyborze techniki cyfrowej pracę należy zapisać w następujący
sposób:
Imię.nazwisko.rozszerzenie_pliku
i
wysłać
na
adres
e-mail:
um2@stalowawola.pl, podpisaną w tytule maila: „praca na konkurs plastyczny– imię
i nazwisko” wraz z uzupełnionym załącznikiem do niniejszego regulaminu, w postaci
„Formularza zgłoszeniowego” i opisem pracy w treści maila.
6. Konkurs będzie przebiegać w trzech kategoriach wiekowych:
I – uczniowie klas I-III
II – uczniowie klas IV – VIII
III – uczniowie szkół ponadpodstawowych
7. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni laureaci, którzy otrzymają nagrody
rzeczowe. Nagrody zostaną ufundowane przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

8. Tematyka prac powinna obejmować realną wizję miasta Stalowa Wola w 2050 roku,
poprzez którą Uczestnik zaprezentuje obraz swojego miasta w przyszłości,
z uwzględnieniem elementów, które chciałby, ażeby pojawiły się do tego czasu, jak na
przykład: miejsca rozrywki, parki, budynki, mała architektura czy obiekty sportowe.
9. Prace, które nie spełnią zasad uczestnictwa w konkursie nie będą brane pod uwagę
przez Komisję Konkursową.
10. Organizator powiadomi o formie odbioru nagród dla laureatów drogą telefoniczną.
11. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się dnia 29.07.2020 roku. Decyzja Komisji
Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.




Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.stalowawola.pl oraz profilu społecznościowym Miasto Stalowa Wola na portalu
Facebook w dniu 31.07.2020 roku.
Informacje o laureatach będzie można również uzyskać telefonicznie pod numerem
telefonu: 15 643 34 04

12. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza. Prace zgłoszone do konkursu
nie będą zwracane autorom.
13. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.

§3
Polityka prywatności:
1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem danych osobowych,
ujawnionych w związku z udziałem w konkursie „Moje miasto przyszłości – Stalowa
Wola 2050” jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450
Stalowa Wola.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu
związanym z udziałem w ogłoszonym konkursie. Dane osobowe będą przechowywane

w trakcie okresu współpracy z Gminą Stalowa Wola oraz na potrzeby archiwizacji
dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach
szczególnych.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu. Ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
4. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem
iod@stalowawola.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Urząd Miasta Stalowej
Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony
Danych”, lub telefonicznie pod numerem telefonu 15 643 35 71.
5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem konkursu. Dane te nie będą poddawane
profilowaniu.
6. Gmina Stalowa Wola nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
§4
Prawa autorskie
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamięci komputera), a także prezentowanie prac na wystawach pozostających
w związku z celami Konkursu, o których mowa w §1 ust. 2 Regulaminu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Formularz zgłoszeniowy”.
Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne
z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku.
3. Regulamin wraz z Formularzem zamieszczony został na stronie www.stalowawola.pl
oraz profilu społecznościowym Miasto Stalowa Wola na portalu Facebook.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub
zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje
na stronie internetowej www.stalowawola.pl oraz profilu społecznościowym Miasto
Stalowa Wola na portalu Facebook informacje o zmianie Regulaminu, aktualną treść
Regulaminu, uzasadnienie dokonanej zmiany oraz termin, od którego zmiana
obowiązuje. Organizator nie może zmienić Regulaminu w sposób skutkujący
nierównym traktowaniem poszczególnych Kandydatów, chyba że konieczność jego
zmiany wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik numer 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Miejski konkurs plastyczny
„MOJE MIASTO PRZYSZŁOŚCI – STALOWA WOLA 2050”
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię, nazwisko uczestnika (numer kontaktowy – w przypadku osoby pełnoletniej)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Wiek uczestnika
.........................................................................................................................
Kategoria wiekowa - do wyboru:
I – uczniowie klas I – III
II – uczniowie klas IV – VIII
III – uczniowie szkół ponadpodstawowych
.........................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy – w przypadku osoby niepełnoletniej)
............................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu. Akceptuję wszystkie
jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać.

Potwierdzam prawdziwość podanych danych i to, że zostałem/am niniejszym
poinformowany/a o prawie do ich wglądu, modyfikacji i usuwania.

………………………………………………………….
Podpis uczestnika / opiekuna

