
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Dzień Dziecka 2020” 

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pn. „Dzień Dziecka 2020” (dalej: 
Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Świętochłowice (dalej: Organizator), z siedzibą 
w Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2020 r. i trwa do 8 czerwca 2020 r. włącznie. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

§2. ZASADY OGÓLNE I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Świętochłowice w wieku do 18. roku życia 
(dalej: Uczestnik), 

2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i przesłanie pracy konkursowej wykonanej 
przy pomocy tradycyjnych sztuk plastycznych lub programów graficznych, 

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych do 10. roku życia oraz od 11. do 18. roku 
życia. 

4. Zadaniem Uczestnika konkursu w kategorii wiekowej do 10. roku życia jest wykonanie pracy 
przedstawiającej pomocnika Kapitana Świony według własnego pomysłu lub na podstawie wzoru 
zaproponowanego przez Organizatora na stronie www.swietochlowice.pl i w serwisie Facebook. 

5. Zadaniem Uczestnika konkursu w kategorii wiekowej od 11. do 18. roku życia jest wykonanie 
minimum 3 kadrów komiksu, będących kontynuacją historii Kapitana Świony przedstawionej 
przez Organizatora w kadrach zamieszczonych na stronie www.swietochlowice.pl oraz w serwisie 
Facebook. 

6. Konkurs organizowany jest w kategorii indywidualnej.  

7. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą następujące dane: 

1) Imię i nazwisko Uczestnika 

2) Wiek Uczestnika 

3) Kontaktowy nr telefonu/adres e-mail 

8. W celu przystąpienia do Konkursu należy przesłać na adres e-mail: konkurs@swietochlowice.pl  
zdjęcie, skan pracy bądź plik w formacie jpg, png lub pdf oraz skan lub zdjęcie oświadczenia 
podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział Uczestnika 
w konkursie. 

http://www.swietochlowice.pl/
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9. Rodzic/opiekun prawny każdego Uczestnika ma obowiązek zapoznać się z regulaminem 
i dołączoną klauzulą informacyjną (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Do wysłanej pracy 
konkursowej należy również dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego Klauzulę 
zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego (Załącznik nr 2 do 
Regulaminu) w formie zdjęcia lub skanu.  

§3. KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora specjalnie do tego celu, 

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) ogólne wrażenie artystyczne (punktacja 1-5),  

2) oryginalność pomysłu (punktacja 1-5), 

3) opracowanie tematu, kreatywność (punktacja 1-5),  

4) estetyka pracy (punktacja 1-5), 

5) walory plastyczne takie jak: kompozycja, kolorystyka itp. (punktacja 1-5). 

3. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad podpisany przez wszystkich członków. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej 
www.swietochlowice.pl oraz w serwisie Facebook. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą używane jedynie w celu wyłonienia zwycięzcy, 
ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.swietochlowice.pl oraz w mediach 
społecznościowych, przyznania nagrody, publikacji sprawozdań i materiałów informacyjnych 
z działań realizowanych w ramach Imprezy.  

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika skutkuje wyrażeniem zgody na opublikowanie jego 
imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich publikacjach związanych z Konkursem, w tym 
na nośnikach cyfrowych.  

7. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.  

8. Wszystkie zgłoszone prace muszą być pracą własną Uczestników, nigdzie wcześniej 
niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów. Nie mogą one naruszać praw autorskich, 
czy znaków towarowych osób trzecich.  

9. W przypadku nadużyć dokonanych przez Uczestników Konkursu, które w szczególności polegają 
na kopiowaniu prac osób innych, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy 
z przyczyn formalnych.  

10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność 
z tytułu roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora Konkursu, w sprawie 
naruszenia praw autorskich dotyczących pomysłu zgłoszonego przez Uczestnika. 

11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac 
na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie m. in. na stronie 
www.swietochlowice.pl i miejskich mediach społecznościowych, Biuletynie Świętochłowice.pl i w 
materiałach promocyjnych Gminy Świętochłowice, a także prezentowania prac na wystawach 
oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.  
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§4. NAGRODY  

1. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa.  

2. Najlepsze prace w Konkursie zostaną nagrodzone:  

Kategoria wiekowa do 10. roku życia: 

1) I miejsce – nagroda: bon podarunkowy Smyk + zestaw gadżetów miejskich, 

2) II miejsce – nagroda: zestaw gadżetów miejskich, 

3) III miejsce – nagroda: zestaw gadżetów miejskich. 

Kategoria wiekowa od 11. do 18. roku życia: 

1) I miejsce – nagroda: bon podarunkowy Decathlon + zestaw gadżetów miejskich, 

2) II miejsce – nagroda: zestaw gadżetów miejskich, 

3) III miejsce – nagroda: zestaw gadżetów miejskich. 

3. Osoby nagrodzone za miejsca od I do III są laureatami Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeżeli Komisja uzna złożone prace 
Uczestników za utwory o niskiej wartości merytorycznej lub estetycznej.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia Laureatom ze wskazaniem terminu fizycznego 
ich odbioru w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez Organizatora miejscu.  
 

§5. DANE OSOBOWE 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z Klauzulą 
informacyjną RODO dla  uczestników  konkursu „Dzień Dziecka 2020” stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Szczegółowe informacje na temat Konkursu, w tym Regulamin Konkursu będą umieszczone 
na stronie internetowej www.swietochlowice.pl. 

2. Regulamin Konkursu może ulec zmianom; wszelkie zmiany będą obowiązywać z chwilą 
umieszczenia na stronie internetowej www.swietochlowice.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Organizator, a w czasie oceny prac 
decyzje podejmuje Komisja.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania konkursu w każdym czasie 
bez podania przyczyny.  

5. Informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie w Wydziale Dialogu i Aktywizacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-836 lub e-mail: 
konkurs@swietochlowice.pl 

http://www.swietochlowice.pl/
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6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. 
zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


