
Regulamin 

I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Podaj Łapę”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
"Podaj Łapę”.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin;
b) Konkurs – I Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Podaj Łapę”
c) Uczestnik – osoba fizyczna (dzieci od 3 lat, młodzież, dorośli), która nie jest członkiem

najbliższej  rodziny  pracownika  lub  współpracownika  Organizatora  (krewnym,
powinowatym w linii prostej);

d) Organizator – podmioty wskazane w §1 ust. 6 Regulaminu;
e) Czas trwania Konkursu – okres wskazany w §3 Regulaminu;
f) Komisja  konkursowa  –  komisja  powołana  przez  Organizatora,  której  celem  jest

wyłonienie zwycięzców Konkursu.
3. Warunki  uczestnictwa  w  Konkursie  określa  wyłącznie  Regulamin,  a  wszelkie  materiały

promocyjno–reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z treścią i akceptację Regulaminu.
5. Poprzez  akceptację  Regulaminu  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  określonych

w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni  warunków określonych w Regulaminie nie uzyska
prawa do otrzymania nagrody.

6. Organizatorem  Konkursu  jest  Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice”  z  siedzibą  przy
ul.  Krańcowej  106,  20-320  Lublin,  wpisany  do  Rejestru  Instytucji  Kultury,  dla  których
organizatorem  jest  Gmina  Lublin,  pod  numerem  02,  NIP:  946  18  30  856,  adres  strony
www.ddkbronowice.pl,  tel./fax:  81  744  16  38,  adres  e-mail:  sekretariat@ddkbronowice.pl.
Współorganizatorem jest Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie.

§ 2
Cele Konkursu

Celami Konkursu są:
1. Rozwijanie  wrażliwości  oraz  promowanie  i  rozpowszechnianie  wśród  dzieci  i  młodzieży

oraz osób dorosłych miłości do zwierząt oraz kształtowanie prawidłowych zachowań wobec
zwierząt.

2. Kształtowanie pośród społeczeństwa poczucia odpowiedzialności za los zwierząt.
3. Promocja  idei  adopcji  zwierząt  skrzywdzonych  przez  los  przebywających  w  Schronisku

dla Bezdomnych Zwierząt.
4. Pobudzanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 § 3
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 14 czerwca 2021 roku i nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 30 lipca
2021 roku, przy czym liczy się termin otrzymania pracy przez Organizatora.

2. Prace należy dostarczyć na adres: Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", ul. Krańcowa 106,
20-320 Lublin, e-mail:sekretariat@ddkbronowice.pl, tel. 81 7441638.

3. Podsumowanie konkursu,  wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej  odbędą
się 21 sierpnia 2021 r. Podczas pikniku "Podaj Łapę", godz. 15:00, parking przy Outlet Lublin,
ul. Mełgiewska 16D.



§ 4
Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie plastycznej zwierząt oraz tematyki
prozwierzęcej: zachęcającej do adopcji, zwracającej uwagę na pozytywne wzorce zachowań
wobec zwierząt.

2. Każdy  Uczestnik  może  zgłosić  do  Konkursu  jedną  pracę  wcześniej  nie  publikowaną
i niezgłaszaną do innych konkursów.

3. Technika pracy jest dowolna, z wykluczeniem fotografii.
4. Praca musi być wykonana przez jednego autora. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane

do Konkursu.
5. Nauczyciel może przesłać dowolną ilość prac wykonanych pod jego kierunkiem.
6. Przyjmowane będą również zgłoszenia indywidualne.
7. Przystąpienie  do  Konkursu  następuje  w  momencie  wysłania  przez  Uczestnika  Karty

zgłoszenia, zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z załączoną
pracą konkursową.

8. Format pracy konkursowej jest dowlony.
9. Prace  należy  czytelnie  opisać  na  odwrocie  pismem  drukowanym  imieniem  i  nazwiskiem

Uczestnika i spiąć z kartą zgłoszenia.
10. Zgłoszenia, które nie spełnią wymagań, o których mowa w ust. 1-6 powyżej, nie będą brane

pod uwagę przy wyborze zwycięzcy Konkursu, a Organizator nie ma obowiązku wzywania
do  ich  uzupełnianie  czy  poprawienia.  Organizator  może  w  uzasadnionych  przypadkach
wyrazić zgodę na późniejsze uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia nadesłanego w terminie.

11. Egzemplarze nadesłanych prace przechodzą na własność Organizatora i  nie  będą zwracane
Uczestnikom.

12. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieprzyjęcia  prac  Uczestników  lub  wykluczenia
ich z udziału w Konkursie w przypadku, gdy prace te zawierają treści sprzeczne z prawem,
dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Decyzję
o wykluczeniu z Konkursu podejmuje Komisja konkursowa.

13. Komisja  konkursowa  wybierze  spośród  wszystkich  prawidłowych  zgłoszeń  laureatów
konkursu oraz  prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.  Nagrody i  wyróżnienia
przyznane  będą  w  pięciu  katgoriach:  dzieci  w  wieku  przedszkolnym,  dzieci  w  wieku
wczesnoszkolnym (klasy  1-3),  dzieci  w  wieku  szkolnym  (szkoła  podstawowa,  klasy  4-8),
młodzież ze szkół średnich (do 19 roku życia) oraz osoby dorosłe (powyżej 19 roku życia).
Laureaci otrzymają dyplom oraz pamiątkowe upominki.

14. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną dnia 21 sierpnia 2021 r. podczas pikniku "Podaj Łapę"
(parking przy Outlet  Lublin,  ul.  Mełgiewska 16D) – promującego odpowiedzialne  adopcje
bezdomnych  zwierząt  oraz  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  Organizatora:
www.ddkbronowice.pl, w zakładce konkursy/wyniki w terminie do 25 sierpnia 2021 r.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie,
jeśli Uczestnik naruszy warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie.

16. Nadesłane prace nie będą zwracane.

§ 5
Prawa autorskie

1. Zgłoszone  do  Konkursu  prace  muszą  stanowić  utwór,  do  którego  zgłaszającemu
je  Uczestnikowi  Konkursu  przysługiwały  będą  pełne  prawa  autorskie  majątkowe
i niemajątkowe,  bez jakichkolwiek ograniczeń oraz  nie  mogą naruszać  jakichkolwiek praw
osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik zgłaszający prace do Konkursu
ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich i  jakiekolwiek roszczenia
zgłoszone w tym zakresie wobec Organizatora.

2. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych

http://www.ddkbronowice.pl/


osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
3. Z  chwilą  doręczenia  pracy  konkursowej  Organizator  uzyskuje  licencję  niewyłączną,

nieograniczoną  czasowo  i  terytorialnie,  upoważniającą  Organizatora  do  nieodpłatnego
korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach
eksploatacji:

a) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  prac  oraz  ich  opracowań  –  wytwarzanie
dowolną  techniką,  w  tym techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego
oraz techniką cyfrową;

b) w  zakresie  obrotu  oryginałami  prac  oraz  ich  opracowaniami  albo  egzemplarzami,
na  których je  utrwalono – wprowadzania  do  obrotu,  użyczania  lub  najmu oryginału
albo egzemplarzy;

c) w zakresie  rozpowszechniania  prac  oraz  ich  opracowań  w sposób  inny niż  opisany
w  pkt.  a)  lub  b)  –  publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie,
publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym,  nadawanie  za  pośrednictwem  stacji
telewizyjnych  naziemnych,  w  tym  za  pośrednictwem  satelity,  remitowanie
rozpowszechnianie  w  prasie,  w  sieci  internetowej,  w  tym  na  stronie  Organizatora
w  serwisie  Facebook,  na  plakatach  wielkoformatowych  oraz  we  wszelkich  innych
formach promocji lub reklamy.

4. Licencja udzielana jest nieodpłatnie i Uczestnicy Konkursu nie mogą dochodzić jakichkolwiek
roszczeń  finansowych  względem  Organizatora  z  tytułu  korzystania  przez  niego  z  prac
konkursowych w zakresie udzielonej licencji. Licencja udzielana jest na czas określony 5 lat,
a po tym terminie przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony.

5. Na  warunki,  o  których  mowa  w  ust.  1-5  powyżej,  Uczestnicy  wyrażają  zgodę  poprzez
przystąpienie do Konkursu.

§ 6
Koordynator Konkursu

1. Koordynatorką Konkursu jest Agata Pawłowska, tel. 81 444 00 29,
adres e-mail: dzielnicekultury@ddkbronowice.pl

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane na podstawie przepisów o ochronie
danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 („RODO”).

2. Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą
przy ul. Krańcowej 106, 20-320 Lublin, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, dla których
organizatorem  jest  Gmina  Lublin  pod  numerem  02,  NIP:  946  18  30  856,  adres  strony
internetowej:  www.ddkbronowice.pl,  tel./fax:  81  744  16  38,  adres  e-mail:
sekretariat@ddkbronowice.pl.

3. Dane  zbierane  od  Uczestników  konkursu:  tj.  imię,  nazwisko,  wiek,  dane  szkoły/placówki
zgłaszającej  Uczestnika,  imię,  nazwisko,  adres  e-mail  i  telefon  kontaktowy  nauczyciela,
imię  i  nazwisko  oraz  telefon  kontaktowy  rodzica  lub  prawnego  opiekuna,  w  przypadku
zgłoszeń przez instytucję, tj. imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz
telefon kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna, w przypadku zgłoszeń indywidualnych,
są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i wszystkich czynności
z tym związanych, w tym: przyznania nagród i wręczenia dyplomów.
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4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą przekazywane
poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy
prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych.

6. W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych.
Ponadto  przysługuje  Państwu  prawo  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  Państwa  danych
osobowych  i  usunięcia  ich  z  naszej  bazy.  Przysługuje  Państwu  także  prawo  do  żądania
ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia
danych.  W  przypadku  naruszenia  jakichkolwiek  zapisów  Ustawy  o  ochronie  danych
osobowych, mogą Państwo ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

7. W Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” został  powołany Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.  W przypadku wszelkich  wątpliwości  związanych z  przetwarzaniem przez  nas
Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować się z nim drogą elektroniczną
pod adresem: l.drozd@ddkbronowice.pl, telefonicznie pod numerem 81 444 00 14 lub pocztą
tradycyjną na adres Administratora danych z dopiskiem „IODO”.

8. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  jednego  roku  od  czasu  rozstrzygnięcia
konkursu.  Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  koniecznym  warunkującym  udział
w  konkursie.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  niemożność  udziału
w konkursie.

9. Organizator  uprawniony  jest  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  Zwycięzcy  Konkursu
oraz jego wizerunku na swojej stronie internetowej, na co uczestnik i/lub jego przedstawiciel
ustawowy wyraża zgodę z chwilą przesłania Karty zgłoszenia.

§ 8
Reklamacje

1. Reklamacje  dotyczące  spraw  związanych  z  Konkursem  należy  składać  na  piśmie
(wraz z uzasadnieniem) na adres Organizatora.

2. Reklamacja  powinna  zawierać:  imię  i  nazwisko  oraz  adres  do  korespondencji  osoby
zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
przez  cały  czas  trwania  Konkursu,  z  zastrzeżeniem  sytuacji,  kiedy  strona  internetowa
Organizatora nie będzie dostępna z powodu awarii.

2. W  uzasadnionych  przypadkach  Organizator  uprawniony  jest  do  zmiany  niniejszego
Regulaminu, w tym ogłoszonych terminów, jak również w przypadkach gdy przeprowadzenie
Konkursu stanie się niemożliwe lub też poważnie utrudnione, w tym zwłaszcza z uwagi na
nagłe zdarzenie niezależne od Organizatora, wystawa  i/lub Konkurs może zostać odwołany
przez Organizatora, o czym powiadomi on niezwłocznie poprzez zamieszczenie stosownego
ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.


