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REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

„Portrety ludzi (nie)zwykłych” 

 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Portrety ludzi (nie)zwykłych” i 

zwany jest dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Panteon Górnośląski w Katowicach, ul. 

Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice. 

3. Konkurs ogłoszony zostanie 18.10.2022 roku. Regulamin konkursu oraz 

inne niezbędne informacje o Konkursie zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej Organizatora (www.panteon-gornoslaski.pl). 

4. Konkurs będzie trwać w terminie od 18.10.2022 do 28.11.2022 roku. 

5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa 

i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział 

w Konkursie. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym 

warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 

8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść 

Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie. 

9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej (www.panteon-gornoslaski.pl) od daty ogłoszenia Konkursu. 

 

 

§2 UCZESTNICY 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (Uczestnik) może być każdy uczeń szkoły 

podstawowej i średniej, który nadeśle Pracę Konkursową spełniającą 

warunki konkursu wraz z podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym, 

zawierającym zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby Konkursu. Za osoby niepełnoletnie Pracę 

Konkursową i Formularz Zgłoszeniowy podpisuje opiekun prawny. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału zstępni pracowników Organizatora 

i innych osób współpracujących przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, 

jak również ich przysposobieni lub rodzeństwo. 
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§3 PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie plastycznej Pracy Konkursowej 

przedstawiającej jedną z osób upamiętnionych w Panteonie Górnośląskim, 

która spełni następujące wymagania: 

a. Praca Konkursowa może zostać wykonana w dowolną techniką 

plastyczną 

b.  format Prac Konkursowych - A4 lub A3 

c. Praca Konkursowa musi przedstawiać jedną z osób upamiętnionych w 

Panteonie. 

2. Jury oceniać będzie oceniać walory estetyczne, plastyczne i oryginalność  

Pracy Konkursowej. Format Pracy nie wpłynie na jej ocenę. 

3. Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jedną Pracę Konkursową. 

4. Zabronione jest zgłaszanie Prac Konkursowych, które: 

a. naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do 

znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań 

o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub 

prawo do prywatności, 

b. miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą lub promocję towarów lub usług, 

c. naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora lub innych osób, 

d. naruszałyby w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

 

§4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Pracę Konkursową, formularz zgłoszeniowy oraz informację o danych 

osobowych należy dostarczyć pocztą do 21.11.2022 roku (decyduje 

data wpływu) na adres: 

Panteon Górnośląski w Katowicach, 

ul. Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice. 

bądź osobiście do siedziby Panteonu,  

w każdym przypadku z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”. 

Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte.  

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem, 

niepełne, nieczytelne lub błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników 

Konkursu. 

1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu, w imieniu 

którego działa jego opiekun prawny, oświadcza, że: 

a. posiada prawa autorskie, majątkowe i osobiste do wykonanych Prac 

Konkursowych, 
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b. wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, 

w tym w szczególności na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 

ocenę Prac przez Jury Konkursowe, 

c. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu swojego 

wizerunku utrwalonego podczas ceremonii wręczania nagród, na 

fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnikowi nie przysługuje prawo 

do wynagrodzenia za rozpowszechnianie wizerunku, 

d. z dniem przyznania nagrody lub wyróżnienia, przenosi nieodpłatnie na 

Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych Prac 

Konkursowych, na korzystanie przez Organizatora z Prac w dowolnym 

celu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach 

eksploatacji: 

• utrwalanie Prac Konkursowych lub ich fragmentów wszelkimi 

możliwymi technikami, w tym w szczególności technikami 

drukarskimi lub cyfrowymi, 

• zwielokrotnianie Prac lub ich fragmentów wszelkimi możliwymi 

technikami, w tym w szczególności drukarskimi lub cyfrowymi, 

• wprowadzanie do obrotu i obrót egzemplarzami Prac lub ich 

fragmentów, niezależnie od podstawy, 

• rozpowszechnianie egzemplarzy Prac Konkursowych lub ich 

fragmentów w inny sposób, a w szczególności udostępnianie w ten 

sposób, by każdy mógł się z nimi zapoznać w wybranym miejscu i 

czasie, w tym w sieci Internet, 

• wprowadzenie Prac Konkursowych lub ich fragmentów do pamięci 

komputera, 

• używanie Prac lub ich fragmentów w reklamach i promocji, w tym w 

radio i TV; na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i 

filmowych, 

• wydawanie Prac lub ich fragmentów, w tym w ramach Prac 

zbiorowych, z prawem Organizatora do decydowania o terminie 

wydania Wspomnień oraz rozmiarach nakładu, 

• wykonywanie praw zależnych do Prac lub ich fragmentów. 
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§5 OCENA PRAC KONKURSOWYCH I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Organem decydującym o ocenie Uczestników Konkursu jest Jury 

Konkursowe. Jury podejmuje działania, w tym w szczególności ogląda 

nadesłane Prace, ocenia je oraz decyduje o przyznaniu nagród, zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Ocena Jury jest 

swobodna i ma charakter ostateczny. 

2. Jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w każdej z trzech kategorii 

wiekowych: 

• klasy 1-3 szkoły podstawowej, 

• klasy 4-8 szkoły podstawowej, 

• szkoły ponadpodstawowe. 

3. Organizator przewiduje ogłoszenie wyników do 9.12.2022 roku na stronie 

internetowej oraz Facebooku. Termin i miejsce ogłoszenia wyników może 

ulec zmianie, wówczas taka informacja pojawi się na stronie internetowej 

Organizatora. 

 

 

§6 NAGRODY 

 

4. Autorzy Prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy, nagrody 

rzeczowe oraz książki. Nazwiska Uczestników Konkursu nagrodzonych 

i wyróżnionych zostaną podane do publicznej wiadomości (w mediach), 

a w szczególności ogłoszone na stronie Organizatora oraz na profilu 

Organizatora na portalu Facebook. 

5. Uczestnik Konkursu nie może zamienić nagrody na jej równowartość 

w gotówce ani na żadne inne świadczenie. 

6. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w siedzibie Panteonu lub przesłane 

pocztą. Organizator przewiduje, że rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi 

7.12.2022 roku podczas wernisażu wystawy nadesłanych Prac.  

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych 

czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 

go na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.panteon-

gornoslaski.pl.  

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego 

Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KONKURS PLASTYCZNY 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

„Portrety ludzi (nie)zwykłych” 
 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo 
 

 
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: …………………………………………………………………………………………… 

 
Data urodzenia Uczestnika Konkursu: …………………………………………………………………………………………… 

 
Klasa, do której chodzi Uczestnik: …………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres korespondencyjny: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego): …………………………………………………………………………………… 

 
Telefon rodzica (opiekuna prawnego): ……………………………………………………………………………………………… 

 
E-mail rodzica (opiekuna prawnego): ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a 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 oświadczam, że: 
Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka* …………………………………………………………………...w celu organizacji, realizacji i uczestnictwa w konkursie 

plastycznym „Portrety ludzi (nie)zwykłych”. 

Dodatkowo: 
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczenie tych danych (w tym wyników konkursu) do publicznej wiadomości: na stronie internetowej 
Panteonu Górnośląskiego w Katowicach, na portalu społecznościowym Facebook, na łamach prasy lokalnej, ogólnokrajowej, w radiu, w 
folderach kroniki, na wystawach,  tablicach ogłoszeniowych, plakatach i broszurach. 

………………………………………………………….. 
(data i podpis) 

*niepotrzebne skreślić  
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU  
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 oświadczam, że:  
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka*……………………………………………. poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i umieszczenie ich w celu 

promocji konkursu plastycznego „Portrety ludzi (nie)zwykłych”. - na stronie internetowej Panteonu Górnośląskiego w Katowicach, na 

portalu społecznościowym Facebook, na łamach prasy lokalnej, ogólnokrajowej, w radiu, w folderach kroniki, na wystawach, tablicach 

ogłoszeniowych, plakatach i broszurach. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych. Wizerunek może być przetwarzany w różnych 
formach -  elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji.  

………………………………………………………….. 
(data i podpis) 

*niepotrzebne skreślić  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYTCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panteon Górnośląski w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice, 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą 

adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach konkursowych 

oraz promocyjnych, dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zaspokojenia ewentualnych 

roszczeń Administratora, 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego, firma obsługująca stroną internetową administratora,  

c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z administratorem 

5. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie 

danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,  

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z 
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych 

osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

8. Zgoda jest dobrowolna.  

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 …………………………….    ………………………………………… 
       miejscowość i data             czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  

 


