
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Ziemia. Ochrona. Przyszłość” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin dotyczy „Konkursu na plakat” zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS a 

jego koordynatorami są dr Anna Wilk i mgr Iwona Wojciechowska. 

3. Tematem przewodnim Konkursu jest hasło: “Ziemia. Ochrona. Przyszłość”.  Musi być ono 

uwzględnione w tematyce wszystkich prac konkursowych. 

 

§ 2 

Cel Konkursu  

Celem konkursu jest: promowanie ochrony środowiska, szerzenie świadomości 

ekologicznej i życia w zgodzie z naturą, uświadomienie o skutkach niszczenia środowiska 

naturalnego takich jak zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie, a także 

rozwijanie zainteresowań proekologicznych i promowanie talentów artystycznych. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych.  

2. Prace będą wyróżniane w dwóch kategoriach, w pierwszej dla uczniów klas VI-VIII i drugiej 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych.  

3. Na konkurs można zgłaszać prace tj. rysunek, fotografia itp. wykonane w formie plakatu w 

formacie A3 (297x410 mm). 

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (z tyłu pracy) z danymi: imię i nazwisko 

uczestnika, klasa, kategoria – praca samodzielna lub grupowa oraz numer telefonu lub adres 

mailowy. 

5. Prace konkursowe powinny prezentować wizję artystyczną zgodną z tematem przewodnim 



konkursu „Ziemia. Ochrona. Przyszłość”. 

6. Uczestnikiem Konkursu jest autor pracy (przy czym liczba autorów jednej pracy nie powinna 

przekraczać trzech osób). 

7. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania pracy wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna 

prawnego, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace konkursowe można 

zgłaszać za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika konkursu lub indywidualnie. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.  

8. Praca musi być dziełem twórczości autora, wynikiem jego własnej pracy.  

9. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie ostatecznym do 15 września 2021 roku na 

adres: Aleja Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin z dopiskiem „Ziemia. Ochrona. Przyszłość”. 

10. W razie pytań lub wątpliwości organizator Konkursu udzieli odpowiedzi i wyjaśnień za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o kontakt na adres: anna.wilk2@mail.umcs.pl 

lub iwona.wojciechowska@mail.umcs.pl.  

11. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki 

Regulaminu. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników 

1. Podczas oceniania prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z 

tematyką Konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz walory artystyczne, 

m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

2. Komisja konkursowa składa się z dwóch członków - dr Anny Wilk i mgr Iwony 

Wojciechowskiej. Czuwa ona nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ocenia prace 

konkursowe, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody. Decyzja Komisji co do 

wyboru najlepszych prac jest ostateczna. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 15 października 

2021 r. Informacja o miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie przekazana 

wszystkim uczestnikom i ponadto zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

4. Laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie 
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nagrody ufundowane będą przez Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz 

fundatorów zewnętrznych. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace przedstawione zostaną na wystawie pokonkursowej. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac 

konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191). 

3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie 

zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że Uczestnik ma zgodę osób, których 

wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w 

niniejszym Konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia 

ich praw odpowiada Uczestnik. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:  

a. rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, 

b. zmiany postanowień Regulaminu, 

c. odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

6. Informacje na temat Konkursu można uzyskać drogą mailową. 

7. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu. 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

  

 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

   

Ja niżej podpisana/podpisany 

…………………………………………………………………… wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, numer klasy, adres szkoły, telefon 

kontaktowy lub adres email) mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie plastycznym na plakat nawiązujący do 

przewodniego hasła Dnia Ziemi , tj., „Ziemia. Ochrona. Przyszłość” organizowanego przez 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Publikowane będą imiona i nazwiska, 

numery klas oraz nazwy szkół laureatów Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Konkursie. 

Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie do celów promocyjnych i 

marketingowych Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprodukcji pracy zgłoszonej na Konkurs przez moje dziecko.  

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie reprodukcji w/w pracy za 

pośrednictwem dowolnych mediów oraz w dowolnym celu, zgodnie z obowiązującym 

prawem. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 

każdorazowo reprodukcji w/w pracy. Oświadczam, że w całości przeczytałem/przeczytałam 

treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

 

 

Miejscowość i data: ...................……………Podpis:…………………………………. 



 Informacja dla osoby, której dane dotyczą: 

  

Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji regulaminu konkursu, w 

którym startuje osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych/RODO). 

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz – w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży, 

ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też 

przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany, nie będą również podlegały profilowaniu. 

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie trwania konkursu, a po tym czasie dla celów archiwalnych, 

zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

  

  

 

 


