Regulamin konkursu plastycznego
„Konopnicka – dzieci dzieciom”
Maria Konopnicka (1842-1910), wybitna poetka okresu realizmu, nowelistka, krytyczka, publicystka,
tłumaczka i działaczka społeczna była także autorką utworów dla dzieci. Z okazji ustanowienia roku 2022
Rokiem Marii Konopnickiej ogłaszamy konkurs plastyczny na ilustrację wierszy dla dzieci Jej autorstwa.
Wybrane prace zostaną zamieszczone w specjalnie na tę okazję przygotowanej publikacji.
Ilustracja ma za zadanie pomóc w zrozumieniu utworu, pobudzić wyobraźnię i wywołać emocje. Dopełnia
literacki przekaz i sprawia, że czytany utwór może być przeżyty głębiej. Spośród zaproponowanych przez
nas 16 wierszy Marii Konopnickiej wybierzcie jeden, dwa lub trzy i namalujcie obraz, który przychodzi Wam
do głowy podczas czytania.
Temat Konkursu „Konopnicka – dzieci dzieciom”
Uczestnicy Konkursu mają stworzyć ilustrację/ilustracje do 1, 2 lub 3 wierszy z listy 16 wierszy dla dzieci
autorstwa Marii Konopnickiej (załącznik nr 2). Tytuły wierszy: „Choinka w lesie”, „Co mówi zegar”,
„Jabłonka”, „Jesienią”, „Mały trębacz”, „Nasz świat”, „Niezapominajki”, „O czem ptaszek śpiewa”,
„Ogródek”, „Pojedziemy w cudny kraj!”, „Poranek”, „Pszczółki”, „Ptaszki do słońca”, „Sanna”, „Tęcza”,
„W lesie”.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu są: Powiat Legionowski, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w
Legionowie oraz Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie z siedzibą przy ul. Sowińskiego 15,
05-120 Legionowo.
2. Partnerem Konkursu jest Miasto Legionowo.
3. Konkurs jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych z placówek
z terenu powiatu legionowskiego.
4. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej.
5. Konkurs trwa od 14.02.2022 r. do 14.03.2022 r.
Cele Konkursu
1. Promowanie twórczości Marii Konopnickiej.
2. Rozwój czytelnictwa wśród dzieci.
3. Wspieranie wyobraźni i kreatywności dzieci.
4. Kształtowanie umiejętności plastycznych dzieci.
5. Obchody Roku Marii Konopnickiej.
Zasady prowadzenia Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie od jednej do trzech własnoręcznie wykonanych
prac plastycznych ilustrujących wiersze Marii Konopnickiej, wybrane spośród utworów znajdujących
się w załączniku nr 2, oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór jest dostępny na
stronach internetowych Organizatorów i załączony do niniejszego regulaminu (zał. nr 1).
2. Prace wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć na adres: Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo w terminie do 14 marca
2022 r. do godziny 19.00 (obowiązuje data wpływu). Prace i formularze zgłoszeniowe dostarczone po
terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Prace plastyczne zgłoszone do Konkursu muszą zostać wykonane własnoręcznie, bez pomocy osób
trzecich.
4. Na rewersie pracy należy umieścić: imię i nazwisko Autorki/Autora.
5. Jeden Uczestnik/Uczestniczka może złożyć w konkursie maksymalnie trzy prace plastyczne.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie pracy techniką malarską (np. akwarela, farby
plakatowe, tempery, gwasze). Praca nie może być przestrzenna. Wybór techniki tworzenia prac
związany jest z koncepcją plastyczną planowanej publikacji.
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Format pracy nie może przekraczać formatu A3.
Uczestnictwo osób małoletnich wymaga odpowiedniej zgody opiekunów prawnych w załączonym
oświadczeniu znajdującym się w karcie zgłoszenia.
W Konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników Organizatorów.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie prace wykonane samodzielnie, do których
posiadają pełnię praw autorskich.
Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą być zgłaszane wcześniej ani obecnie do innych konkursów.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie prac, w tym
są zobowiązani do uzyskania zgód osób utrwalonych na przedstawionych pracach na zgłoszenie pracy
do udziału w Konkursie, i ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich
w zakresie zgłoszenia pracy do Konkursu.

Jury
1. Jury powołane przez Organizatorów wybierze i nagrodzi najlepsze prace w trzech kategoriach:
a) przedszkolaki
b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych
c) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
2. Zadaniem jury jest ocena nadesłanych prac oraz wyłonienie laureatów Konkursu.
3. Decyzja jury Konkursu o wyłonieniu laureatów Konkursu zapada większością głosów.
4. Podczas oceny zgłoszonych prac jury będzie brać pod uwagę:
a) pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej,
b) koncepcję plastyczną pracy,
c) przekaz ilustracyjny pracy,
d) wartość artystyczną,
e) kompozycję,
f) ogólny wyraz artystyczny,
g) oddanie klimatu zilustrowanego wiersza,
h) spójność przekazu plastycznego z tematem Konkursu,
i) swobodę operowania kolorem i formą.
5. Decyzja jury Konkursu wyłaniająca Laureatów jest ostateczna.
6. Autorki/Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają bony upominkowe o wartości:
I miejsce: 300 zł,
II miejsce: 200 zł,
III miejsce: 100 zł.
7. Wybrane prace plastyczne ‒ także te nienagrodzone ‒ zostaną zamieszczone w okolicznościowej
publikacji, wydawanej z okazji Roku Marii Konopnickiej. Autorzy/Autorki tych prac zostaną
powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie:
www.pik.legionowski.pl
oraz
na
profilu
facebookowym:
https://www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury/ do końca marca 2022 r.
9. O wynikach Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Postanowienia końcowe
1. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów i jury.
4. Przystąpienie Uczestnika/Uczestniczki do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania i wyłączenia z udziału w Konkursie prac
naruszających prawa osób trzecich lub przepisy prawa, zawierających treści nieobyczajne lub godzące
w uczucia religijne.
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Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorom prawa do nieodpłatnego
zamieszczenia zgłoszonej pracy (bądź prac) w okolicznościowej publikacji z okazji Roku Marii
Konopnickiej.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorom prawa do nieodpłatnej licencji
niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanych prac (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń
terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie
dowolnymi technikami, w tym technikami drukarskimi, komputerowymi, cyfrowymi i odmianami tych
technik, modyfikacji i obróbki graficznej i komputerowej, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do
pamięci komputera, nadania za pomocą wizji przez stację naziemną oraz za pomocą satelity,
rozpowszechniania w postaci drukowanej w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
rozpowszechniania za pomocą sieci internetowej oraz z wykorzystaniem dowolnych nośników
elektronicznych, publikacji na oficjalnej witrynie internetowej i profilach społecznościowych typu
Facebook oraz w innych formach utrwaleń, a także innych działań promocyjnych i statutowych
Organizatorów. Z chwilą nadesłania prac i podpisanej karty zgłoszenia Uczestnik/Uczestniczka udziela
Organizatorom licencji niewyłącznej na polach ekspozycji wskazanych w zdaniu poprzednim.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika/Uczestniczki, że prace zgłoszone
do Konkursu są jego/jej autorstwa i nie zostały zgłoszone do innych konkursów i publikacji.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika/Uczestniczkę zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów jego/jej danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy,
których prace zostaną wykorzystane do działań promocyjnych Organizatorów, wyrażają zgodę na
opublikowanie w opisie imienia i nazwiska Autorki/Autora pracy, wieku lub klasy i danych
szkoły/przedszkola, do której/którego uczęszcza.
Organizatorzy informują, iż wybrane prace biorące udział w Konkursie oraz użyte w okolicznościowej
publikacji mogą zostać udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Polska 3.0 ‒
z możliwością dowolnego wykorzystywania w celach niekomercyjnych, pod warunkiem wpisania
imienia i nazwiska Autorki/Autora oraz informacji o licencji. Udział w Konkursie równoznaczny jest
z oświadczeniem Autorki/Autora o udzieleniu zgody Organizatorowi Konkursu na udostępnienie prac
na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa Polska 3.0. Szczegółowe informacje o tej licencji są
dostępne na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.
W związku z organizacją Konkursu należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną przetwarzania danych
w Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, dostępną na stronie internetowej:
www.pik.legionowski.pl w zakładce O NAS.
Rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłaszający Uczestnika/Uczestniczkę Konkursu powinien wyrazić
zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb Konkursu.
Prace nie są zwracane, przechodzą one na własność Organizatorów Konkursu i mogą zostać
wykorzystane na wszelakich polach eksploatacji.
Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
wynikających w szczególności z prawa autorskiego.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone lub uszkodzone
z przyczyn będących po stronie operatorów pocztowych.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie przy
ul. Sowińskiego 15 oraz na stronie internetowej: www.pik.legionowski.pl.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
W razie niejasności związanych z regulaminem lub zasadami udziału w Konkursie należy kontaktować
się z Organizatorem telefonicznie: 22 774 21 44 lub za pomocą poczty elektronicznej:
animacja@pik.legionowski.pl.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego
„Konopnicka – dzieci dzieciom”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko Autora/ Autorki pracy
Klasa/ wiek Autora/ Autorki pracy
Pełna nazwa i adres szkoły/
przedszkola (opcjonalnie)
Tytuły zilustrowanych wierszy Marii
1. ……………………………………………………………………………………
Konopnickiej
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna
Adres e-mail, kontakt telefoniczny
do rodzica/ opiekuna

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
...............................................................................................................................
(imię i nazwisko niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Konkursu)
którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie pt. „Konopnicka – dzieci dzieciom”.
1.

2.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem KONKURSU pt. „Konopnicka – dzieci dzieciom”,
organizowanym przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 05-120
Legionowo, opublikowanym na stronie www.pik.legionowski.pl, i akceptuję wszystkie jego
postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka
(imienia i nazwiska, wieku/klasy i danych szkoły/ przedszkola, do której/ którego uczęszcza) dla celów
związanych z przeprowadzeniem, promowaniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem
Konkursu; w szczególności w sytuacji gdy moje dziecko otrzyma nagrodę, wyrażam zgodę na
ogłoszenie i opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, wieku/klasy i danych szkoły/
przedszkola, do której/ którego uczęszcza, przez Organizatorów na stronach internetowych
Organizatorów, Facebooku i w lokalnej prasie. Wyrażam zgodę na umieszczenie i prezentowanie przez
Organizatorów wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i w materiałach multimedialnych w formie
relacji z Konkursu, wykonanych podczas realizacji Konkursu, oraz opublikowanie przez Organizatorów
wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas Konkursu na stronach internetowych
Organizatorów, Facebooku i w lokalnej prasie oraz podczas prezentacji pracy w zakresie wskazanym
w Regulaminie Konkursu.
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3.

4.

5.

6.

Oświadczam, że moje dziecko jest jedynym i wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz
że utwór ten jest wolny od wad prawnych, w szczególności nie narusza praw innych osób, oraz
zobowiązuję się zwolnić Organizatorów z ewentualnych roszczeń wynikających ze stwierdzenia wad
prawnych lub naruszenia praw innych osób, a wysuwanych przeciw Organizatorom przez jakiekolwiek
podmioty, poprzez ich zaspokojenie.
Udzielam Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanej
pracy (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na polach
eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu, zwłaszcza udzielam zgody na zamieszczenie pracy
mojego dziecka w okolicznościowej publikacji z okazji Roku Marii Konopnickiej.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa
Polska 3.0. i udzielam Organizatorom zgody na udostępnianie nadesłanych prac na licencji Creative
Commons Uznanie autorstwa Polska 3.0 ‒ z możliwością dowolnego wykorzystywania w celach
niekomercyjnych, pod warunkiem wpisania imienia i nazwiska Autora/Autorki oraz informacji
o licencji.
Szczegółowe
informacje
o
tej
licencji
są
dostępne
na
stronie
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych w
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie dostępnej na stronie internetowej:
www.pik.legionowski.pl w zakładce O NAS, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu pt. „Konopnicka – dzieci dzieciom” przez administratora danych osobowych – Powiatową
Instytucję Kultury z siedzibą w Legionowie przy ul. Sowińskiego 15 zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

………………………………………………………..........
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
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