
 

Regulamin konkursu: 
II Międzypokoleniowy konkurs plastyczny 

„Wspomnienie z dzieciństwa” – 2022 r. 
 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) Pobudzenie ciekawości dzieci w kierunku życia ich przodków i starszych ludzi – 
sąsiadów, dziadków, przyjaciół. 

2) Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych i poczucia szacunku dla starszych 
pokoleń. 

3) Wzmocnienie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego, 
przekazywanego we wspomnieniach najstarszych. 

4) Rozwój umiejętności plastycznych u dzieci i młodzieży. 
 

§ 2 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcja 
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 

Szczegółowe informacje o Konkursie: 
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej  
ul. Kolejowa 29 a, 38-400 Krosno 
tel. 13 4743 512 
email: biuro@etnocentrum.pl 
Osoba odpowiedzialna za Konkurs: Animator kultury Etnocentrum Ziemi 
Krośnieńskiej. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 
 
Klasy I – III szkoły podstawowej 
Klasy IV – VI szkoły podstawowej  
Klasy VII – VIII szkoły podstawowej 

 

 



 

2. Prace powinny być wykonane we współpracy duetów międzypokoleniowych 
– osoby starszej i młodszej. Zadaniem w Konkursie jest wykonanie przez 
młodszego uczestnika pracy przedstawiającej „wspomnienie z dzieciństwa” 
osoby starszej (może to być np. babcia, dziadek, sąsiad, sąsiadka, ciocia, itp.).  

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.  

4. Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie zgodnie ze wzorem:  

Imię i nazwisko autora: Jan Kowalski 
Imię i nazwisko osoby, której wspomnienie zostało przedstawione, wraz ze 
stopniem pokrewieństwa: Halina Malinowska (babcia)  
Tytuł pracy: Babcia Halinka w szkole 
Praca powinna być zatytułowana w taki sposób aby opisać dane 
wspomnienie. 

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną przez opiekuna prawnego 
Kartę zgłoszenia zgodnie ze wzorem (Załącznik nr. 1 do niniejszego 
Regulaminu). W Karcie zgłoszenia znajdują się wszelkie niezbędne zgody, 
oświadczenia i informacje wymagane do udziału w Konkursie. Wzór Karty do 
pobrania i samodzielnego druku znajduje się na stronie www.etnocentrum.pl.  

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, 
grafika, techniki mieszane). Prace plastyczne powinny być wykonane na 
papierze w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Praca nie 
powinna być makietą, ani rzeźbą. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną 
pracę.  

8. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 
majątkowych praw autorskich do pracy. Organizator Konkursu zastrzega sobie 
prawo do częściowej lub całkowitej publikacji, wyeksponowania prac na 
wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach związanych z 
działalnością Organizatora Konkursu (w tym internetowej), a także na 
wykorzystanie motywów graficznych z prac konkursowych w celach 
reklamowych i promocyjnych Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcję 
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 

9. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu prac konkursowych.  

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do łączenia i zmian kategorii, 
przyznania dodatkowych nagród, zmiany terminu nadsyłania prac i ogłoszenia 
wyników Konkursu oraz sposobu ogłoszenia wyników. 

 

 



 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.  

2. Podstawowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w 
RCKP i przysługujących uczestnikom Konkursu prawach znajdują się na stronie 
www.rckp.krosno.pl, www.etnocentrum.pl 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
warunkuje uczestnictwo w Konkursie.  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi przysługują 
określone prawa, wszelkie uwagi można zgłaszać na adres emailowy: 
iod@rckp.krosno.pl 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu 
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego i skutecznego 
przeprowadzenia Konkursu. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych 
podczas wydarzeń związanych z konkursem, bez konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzania, w tym na wykorzystanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem 
uczestnika lub/i opiekuna w materiałach promocyjnych i dowolne ich 
umieszczanie na wszystkich polach eksploatacji wykorzystywanych przez 
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcję Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie. 

 

§ 5 

Warunki złożenia prac konkursowych 

1. Prace należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie od 23.01.2022 do 
31.03.2022 w siedzibie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,  

a) Adres do wysyłki: 
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej 
ul. Kolejowa 29a  
38-400 Krosno 

  



 

b) Adres do dostarczenia osobistego: 
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej 
ul. Kolejowa 29a, Krosno 
w godzinach pracy instytucji (wtorek – niedziela) 

2. W przypadku prac przesyłanych pocztą o dacie złożenia decyduje data 
stempla pocztowego. 

3. Prace należy składać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w §3 wraz z 
uzupełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia. 

4. Prace dostarczane są na koszt uczestnika. Organizator Konkursu nie 
odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału najbliżsi krewni osób powołanych do Komisji 
Konkursowej.  

 

§ 6 

Ocena prac konkursowych, nagrody 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie: 

 zgodność z tematyką Konkursu,  

 umiejętność doboru tematu pracy, 

 estetykę i jakość wykonania pracy, 

 oryginalność pracy. 

3. Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia w każdej 
z kategorii wiekowych, zachowując prawo do swobodnego dysponowania 
pulą nagród. 

4. Komisja Konkursowa może wnioskować do Organizatora Konkursu o 
dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 

5. Organizator Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu. 

  



 

§ 7 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 30 dni od dnia zakończenia 
przyjmowania zgłoszeń. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona w 
aktualnościach na stronie www.etnocentrum.pl oraz w mediach 
społecznościowych Organizatora Konkursu 
(www.facebook.com/etnocentrum). 

2. O sposobie odebrania nagród uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani 
w późniejszym terminie. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest grą losową, 
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną czy inną grą, której wynik 
zależy od przypadku ani też żadną inną formą działalności regulowaną 
specyficznymi przepisami prawa w tym ustawy o grach hazardowych.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do 
niniejszego regulaminu w każdym czasie.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.  

4. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator 
Konkursu. 

 

  



 

Załącznik nr. 1 
Karta zgłoszenia w II Międzypokoleniowym konkursie plastycznym „Wspomnienie z 

dzieciństwa” - 2022 r. 
 

Imię i nazwisko autora  

Imię i nazwisko osoby, której wspomnienie 
zostało przedstawione  

Wiek osoby, której wspomnienie zostało 
przedstawione  

Tytuł pracy  

Orientacyjny czas przywołanego wspomnienia  

 
 
 
 
Krótki opis dotyczący tego, co zostało 
przedstawione na pracy 
 
 
 
 

 

Kontaktowy adres e-mail  

Numer telefonu kontaktowego   

Klasa   

Akceptuję zasady Konkursu zawarte w Regulaminie II 
Międzypokoleniowego konkurs plastycznego 
„Wspomnienie z dzieciństwa”. Wyrażamy zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu na potrzeby realizacji II 
Międzypokoleniowego konkursu plastycznego 
„Wspomnienie z dzieciństwa” w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Administratorem 
danych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza z 
siedzibą przy ul. Kolejowej 1 w Krośnie. Zasady RODO 
dostępne są na stronie internetowej 
www.rckp.krosno.pl.  

............................................................................. 
data i podpis rodzica/opiekuna prawego 



 

W przypadku zgłoszenia grupowego (dotyczy grup szkolnych) prosimy o wypełnienie: 

Nauczyciel prowadzący  

Szkoła, adres szkoły  

 


