
Miejski konkurs plastyczny pt. „Marki (nie)znane” 
Objęty Honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki 

 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Marki (nie)znane” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji konkursu pod nazwą, „Marki (nie)znane, 
zwanego dalej Konkursem. 
2. Konkurs organizowany jest na terenie mareckich szkół podstawowych 
3. Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas Spartakiady Rodzinnej 26.09.2021r. 
na terenie stadionu miejskiego przy ul. Wspólnej 12 w Markach od godz. 13.00 do 17.00. 
4. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołniery AK II Rejonu Celków w Markach. 
5. Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez Burmistrza Miasta Marki. 
6. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem  
i akceptację jego postanowień.  
7. Przekazana praca w żaden sposób nie może naruszać praw osób trzecich ani przepisów 
obowiązującego prawa; 
8. Uczestnictwo w Konkursie jest jednocześnie dobrowolnym wyrażeniem zgody 
rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez 
Organizatora Konkursu „Marki (nie)znane”, 
oraz 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na 
nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu „Marki (nie)znane” autorskich praw 
majątkowych do przekazanej pracy, bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 
a) nieograniczonego wykorzystania w działalności Organizatora Konkursu „Marki (nie)znane” 
bez względu na sposób jej zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, w tym publikowania 
w materiałach reklamowych i promocyjnych 
b) utrwalenia w całości lub części dowolną techniką; 
c) zwielokrotnienia w całości lub częścią dowolną techniką; 
d) wprowadzenia do pamięci komputera; 
e) wyświetlania; 
f) wprowadzania do obrotu; 
g) wprowadzania i udostępniania na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
miasta Marki; 
h) dokonywania modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji; 
i) użyczania osobom trzecim. 
9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847). 
 

§ 2 
Uczestnicy 
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. 
zamieszkujących Gminę Miasto Marki, zwanych dalej Uczestnikami. 



2. Każdy Uczestnik Konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę. 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów 
związanych z ich uczestnictwem w Konkursie. 
4. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego pracy 
przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

§ 3 
Cele Konkursu 
Celami Konkursu są: 
a) przybliżenie piękna, ciekawych miejsc oraz zabytków miasta i gminy Marki wśród dzieci i 
młodzieży 
b) rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, architektury znajdującej się na terenie gminy 
Marki,  
c) kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów szkół podstawowych; 

§ 4 
Przedmiot Konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i dostarczenie do organizatora pracy plastycznej, 
której tematem przewodnim będą miejsca znane i nieznane w mieście i gminie Marki.  
Prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 23.09.2021r. do sekretariatu Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach, ul. Szkolna 9  (do godz. 
15.00). 
2. Praca plastyczna w formacie A3 lub A 4, technika dowolna. 
3. Pracę konkursową podpisujemy na odwrocie według następującego schematu: 
 

Nazwa i adres szkoły podstawowej uczestnika:  
 
Dane uczestnika konkursu: 
Imię i nazwisko uczestnika:   
 
Wiek uczestnika oraz klasa do której uczęszcza:  
Dane rodzica/prawnego opiekuna: 
Imię i nazwisko: 
Numer telefonu: 
Adres e-mail: 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu 
„Marki (nie)znane” oraz dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w konkursie. 
 
Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna: 
 

4 . Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: 
- klasy 1 – 3 
- klasy 4 – 6 
- klasy 7 – 8 
5. Odrzucone zostaną zgłoszenia do Konkursu, które: 
- nie spełniają wymagań o których mowa w niniejszym regulaminie, 
- zostały dostarczone po terminie, o którym mowa w § 4 ustęp 1. 
6. Prace zgłoszone do Konkursu nie są zwracane przez Organizatora Uczestnikom. 
 



§ 5 
Ocena zgłoszonych propozycji 
1. Zgłoszone przez Uczestników prac będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną 
przez Organizatora. 
2. Prace będą oceniane pod względem: 
- adekwatności do celów Konkursu; 
- pomysłowości i oryginalności; 
- estetyki wykonania; 
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Konkursu odbędzie się podczas Spartakiady 
Rodzinnej, 26.09.2021r. na terenie stadionu miejskiego przy  
ul. Wspólnej 12 w Markach, od godz. 13.00 do 17.00.  
Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

§ 6 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
1. Uczestnicy zgłaszający prace do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby prawidłowej realizacji Konkursu. 
(ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 2019 poz. 1781). 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz. 
Urz. UE L 119, str. 1-88) informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest SP2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków  
w Markach 
2) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu, a dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika i/lub rodzica (opiekuna) Uczestnika art. 6 
ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 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); 
3) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia  
i zakończenia Konkursu oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej z jej 
realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału  
w Konkursie oraz wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu; 
5) Dane osobowe mogą być udostępniane w materiałach promujących Urząd Gminy Miasto 
Marki. 

§8 
Nagrody w konkursie 
1. Nagrody otrzyma 9 Uczestników. W każdej kategorii wiekowej zostanie nagrodzonych  
3 Uczestników, których prace zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową. 
2. Organizator może przyznać także 3 kolejne nagrody Uczestnikom Konkursu podczas 
pleneru Spartakiady Mareckiej 26.09.2021r. w dodatkowej kategorii. 
3. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe. 
4. Nagrody nie podlegają wymianie. 

§9 
Prawo własności i prawo wykorzystania zgłoszonych propozycji 



1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac (także tych 
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych. Przygotowanie i wydruk 
prac leży wyłącznie po stronie Organizatora. 
2. Uczestnicy, z chwilą przekazania prac do Organizatora, przenoszą nieodpłatnie na 
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do prac 
plastycznych na następujących polach eksploatacji: 
1) nieograniczonego wykorzystania w działalności Organizatora bez względu na sposób ich 
zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, w tym publikowania  
w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora; 
2) utrwalenia w całości lub części dowolną techniką; 
3) zwielokrotnienia w całości lub częścią dowolną techniką; 
4) wprowadzenia do pamięci komputera; 
5) wyświetlania; 
6) wprowadzania do obrotu; 
7) wprowadzania i udostępniania na stronie internetowej oraz portalach 
społecznościowych miasta Marki; 
8) użyczania osobom trzecim. 
3. Uczestnicy, o których mowa w ust. 2, zezwalają Organizatorowi na korzystanie 
z autorskich praw zależnych, w tym łączenia prac z innymi dziełami i/lub utworami. 
4. Organizatorowi będzie przysługiwać wyłączne prawo do korzystania  
i rozporządzania prac, o których mowa w ust. 2. 
5. Organizator jest uprawniony do zniszczenia prac Uczestników, których prace nie zostały 
nagrodzone. 
6. Uczestnik zobowiązany jest nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić 
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń zgłoszonych przez 
osoby trzecie z tytułu przekazanej pracy. 
7. Uczestnik oświadcza, że przekazana praca stanowi jego własny wytwór i nie narusza praw 
osób trzecich. 

§10 
Postanowienia końcowe 
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu  
w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
3. Niniejszy regulamin podlega zmianie na zasadach na jakich został przyjęty. 
 
 


