
 

 

Regulamin konkursu 
plastycznego 

„Ciechocińska pierwsza gwiazdka”  
 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem konkursu jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A.  

(dalej: „Organizator”). 

1.2 Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół  podstawowych i średnich oraz instytucji kultury z terenu miasta 

Ciechocinek (dalej: „Uczestnik”).  

1.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

1.4 Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.uzdrowiskociechocinek.pl 

1.5  Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady zawarte  

w Regulaminie. 

 

§2. CEL I TEMAT KONKURSU 

2.1 Celem Konkursu jest: 

a)  pobudzenie wyobraźni plastycznej, kultywowanie tradycji związanych ze 

świętami Bożego Narodzenia, 

b) promowanie młodych talentów oraz wymiana doświadczeń z zakresu technik 

plastycznych, 

c) promocja Uzdrowiska Ciechocinek. 

2.2 Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zaprezentowanie w formie pracy plastycznej 

tematyki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.  

Czekamy na prace pokazujące Wasze przygotowania do świąt, zarówno te 

materialne jak i duchowe. Namalujcie jak szykujecie do świąt swoje domostwa, 

http://www.uzdrowiskociechocinek.pl/


ubieracie choinkę, ozdabiacie domy. Pokażcie w swoich pracach jak wygląda 

świąteczna aura w Ciechocinku, która tworzy klimat do niezapomnianych 

spacerów oraz towarzyszy podczas drogi na pasterkę. Czekamy na obrazy pełne 

bożonarodzeniowej magii, tradycji, nawiązujące do wspomnień, pokazujące waszą 

radość, marzenia, nadzieję. Niech Wasze obrazy skrywają tajemnice, które 

oglądający je odbiorcy będą mogli otworzyć niczym magiczne prezenty. Bądźcie 

odważni w swojej twórczości, Mikołaj istnieje naprawdę. Marzenia się spełniają 

choć czasem trzeba na to długo czekać. 

2.3 Technika wykonania prac: malarstwo (kredki ołówkowe, pastele, farby wodne), 

rysunek, grafika - warsztatowa lub komputerowa (dozwolone prace wykonane na 

tablecie graficznym). 

 

 

 

 

§3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1 Z zastrzeżeniem pkt 3.3, w konkursie mogą wziąć udział: uczniowie publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz instytucji kultury 

z terenu miasta Ciechocinek. 

3.2 Uczestnicy biorą udział w trzech kategoriach wiekowych: 

1. Kat. dzieci z przedszkoli , 

2. Kat. dzieci klas 1-4 szkół podstawowych, 

3. Kat. dzieci i młodzież klas 5-8 szkół podstawowych, 

4. Kat. młodzież szkół średnich. 

3.3 Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby najbliższe członków Komisji 

Konkursowej. 

 

§4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

4.1 Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedną pracę. 

4.2 Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: 

4.2.1 Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3, 

4.2.2 Prace wykonane za pomocą tabletu/komputera powinny być 

wydrukowane (A4 lub A3) a plik elektroniczny w formacie  

JPG lub PNG (max 2 MB) nadesłany na adres 

a.kraszewska@uzdrowiskociechocinek.pl z dopiskiem w temacie maila 

„Konkurs Plastyczny” Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko 

autora. 

4.3 Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane 

 i nienagradzane, których autorem jest osoba zgłaszająca. 

4.4 Prace powinny być realizowane i zgłaszane indywidualnie.  

4.5 Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych 

– w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do 

prywatności, zawierających                  materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 
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autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

§5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

5.1 Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w formie papierowej (pracy 

plastycznej wykonanej ręcznie lub wydruku w przypadku prac wykonanych na 

tablecie) do 7 grudnia 2021 roku do godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia 

pracy do Organizatora) do siedziby Uzdrowiska Ciechocinek S.A. ul. Kościuszki 

10, 87-720 Ciechocinek z dopiskiem „Konkurs plastyczny” wraz z wypełnionymi  

i podpisanymi: kartą zgłoszenia, zgodą rodzica/opiekuna i załącznikiem nr 1. 

5.2 Praca nadesłana na Konkurs w formie papierowej musi zawierać pracę konkursową 

odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem lub uszkodzeniem  

w czasie transportu. Na odwrocie pracy powinny znajdować się dane: imię                     

      i nazwisko autora, nazwa szkoły (jeżeli praca wykonana jest pod kierunkiem 

nauczyciela), wiek autora, numer telefonu do kontaktu oraz imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego. 

5.3 Wypełniony i podpisany formularz karty zgłoszenia, zgody rodzica/opiekuna  

i załącznik nr 1. 

5.4 Praca graficzna przygotowywana na Konkurs w formie elektronicznej musi być 

dostarczona jako elektroniczny plik przesłany e-mailem w formie załącznika oraz 

wydruk dostarczony do siedziby Uzdrowiska wraz z dokumentami wskazanymi w 

punkcie 5.3. 

5.5 Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą 

brały w nim udziału. 

 

§6. PRAWA AUTORSKIE I INNE 

6.1 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa 

autorskie majątkowe do pracy, którą zgłasza w konkursie oraz, że nie naruszają one 

praw osób trzecich. 

6.2 Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania 

nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:w zakresie 

utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową. 

6.3 Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach 

społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych 

nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach 

promocyjnych i statutowych Organizatora. 

6.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw 

autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu 

Organizator  może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika  

w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora. 

 

§7. NAGRODY 

7.1 W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody rzeczowe w każdej 

kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 

7.2 Dodatkowo prace laureatów i innych wybranych uczestników konkursu będą 



prezentowane podczas wystawy w Muzeum Warzelni Soli i lecznictwa 

Uzdrowiskowego, wybranych wydarzeń organizowanych przez Uzdrowisko 

Ciechocinek, wyeksponowane będą w portalu społecznościowym facebook oraz  

w „Gazecie Ciechocińskiej”. 

7.3 Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom konkursu (lub ich opiekunom 

prawnym) przez Organizatora. 

7.4 Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem       nagród, 

takich jak koszty przejazdu/wysyłki. 

7.5 Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

§8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

8.1 W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową, 

8.2 Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny: 

8.2.1 zgodność pracy z tematem Konkursu; 

8.2.2 pomysłowość, oryginalne podejście do tematu, poziom artystyczny, 

8.2.3 popularyzacja Ciechocinka. 

8.3 Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione 

przez Komisję konkursową. Od w.w. decyzji nie przysługuje odwołanie. 

 

§9. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD 

9.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14.12.2021 roku na stronie 

internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl 

9.2 Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane laureatom mailowo lub 

telefonicznie. W przypadku zaostrzonych zasad epidemicznych, nagrody będą 

odbierane indywidualnie po ustaleniu terminu odbioru. 

9.3 Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia 

nagród. 

9.4 Organizator nie przesyła nagród pocztą. 

 

§10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma 

 z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 

10.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, 

powstałe w wyniku transportu. Prace laureatów przesłane na Konkurs nie podlegają 

zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika konkursu. Prace 

konkursowe uczestników, którzy nie otrzymali nagród lub wyróżnień będzie można 

odebrać do końca stycznia 2022 w umówionym telefonicznie dniu. Po tym terminie 

zostaną zniszczone. 

10.3 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również  

w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 

prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie 

przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace 
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w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku  

z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek 

wynagrodzenie. 

10.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 

terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

10.5 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku  

o grach  hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.). 

10.6 Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: p. Agnieszka Kraszewska,   

tel. 509 445 663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Ciechocińska pierwsza gwiazdka”  

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

…………………………………………………………………………….…… 

 

Kategoria wiekowa 

 

……………………………….. 

EMAIL 

 

……………………………………………………………. 

 

Nr telefonu do kontaktu 

 

……………………………. 

Adres i nazwa szkoły/placówki zgłaszającej uczestnika: 

 

…………………………………….………………………….. 

 

………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego 

 

……………………………… 

 

…………………………… 

 
 

….......................................................................... 
podpis uczestnika konkursu 

(pełnoletniego) lub rodzica/opiekuna 
 

 
Zgoda rodzica /opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

 
Wyrażam zgodę na udział  ...................................................................................................... 
/ imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu plastycznego, którego jestem 
rodzicem/prawnym opiekunem/ w Konkursie Plastycznym pt.” Czekając na pierwszą 
gwiazdkę” Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią regulaminu i akceptuję jego 
postanowienia. 
 
                                                                   …......................................................................... 

podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego 
/pełnoletniego uczestnika konkursu 

….....................................................................              
             / miejscowość i data  / 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
OŚWIADCZENIE 

Konkurs plastyczny 

„Ciechocińska pierwsza gwiazdka”  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (i mojego dziecka, które bierze 
udział w konkursie: imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły) przez organizatora Konkursu 
(Uzdrowisko Ciechocinek S.A.)  w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej 
RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1000). 
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku wyżej wskazanego dziecka, które 
jest uczestnikiem konkursu w formie fotografii lub zapisu cyfrowego (w prasie, na stronach 
internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych) 
dotyczących w/w konkursu oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci 
multimedialnej. 
3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku twórczości mojego dziecka - 
uczestnika konkursu podczas wystawy organizowanej w ramach w/w konkursu 
organizowanego przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A. oraz wykorzystanie tego wizerunku 
poprzez umieszczanie zdjęć na Facebooku, stronie internetowej instytucji, folderach, 
plakatach, wydawnictwach, artykułach prasowych, wywiadach, felietonach i innych 
opracowaniach  
w celu informacji i promocji działalności Uzdrowiska Ciechocinek S.A.. 

 
imię i nazwisko uczestnika 
  
.................................................................................... 
 
 

        …………………………….………….. 
 

Data ..................................... Czytelny podpis uczestnika(pełnoletniego/ 
rodzica/opiekuna dziecka - uczestnika konkursu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



§11. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek.  

Dane kontaktowe: Telefon: 542836078, Fax: 542836295, E-mail: sekretariat@uzdrowiskociechocinek.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji Państwa praw.   

Dane kontaktowe: Telefon: 542836078, E-mail: iod@uzdrowiskociechocinek.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany w pkt. 1. 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz 

promocji konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac, zgodnie z Regulaminem konkursu, 

a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

4. Odbiorcy danych: 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celach promocyjnych konkursu, zgodnie z 

regulaminem konkursu. 

5. Okres przechowywania danych: 

Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

1) umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, 

2) umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

3) opublikowanie informacji o laureatach, 

4) archiwizację dokumentów. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach [2] - przez czas określony w tych przepisach. 

6. Państwa prawa: 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Państwu: 

5) prawo żądania dostępu do treści danych; 

6) prawo żądania sprostowania danych; 

7) prawo żądania usunięcia danych; 

8) prawo żądania ograniczenia przetwarzania; 

9) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

10) prawo żądania przenoszenia danych; 

11) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; 

12) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy 

pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z 

prawem ich przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  
Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Informacja o wymogu podania danych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w celach promocyjnych. 

 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej 

RODO; 
[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze 

zm.) 
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