
Regulamin  konkursu „Mój Powiat – Mój Dom” 

 

I. Organizator konkursu: 

 

1. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. 

  

II. Cel konkursu:  

 

1. Promocja Powiatu Jędrzejowskiego, aktywizacja artystyczna młodzieży, pokazanie 

talentów wśród uczniów, wyłonienie najlepszych prac w celu publikacji ich na 

stronach powiatowych. 

 

III. Przeznaczenie: 

 

1. Prace będą eksponowane i prezentowane w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, 

jak również na stronach internetowych i portalach powiatu. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs skierowany jest do szkół średnich  

z terenu powiatu jędrzejowskiego. 

2. Każda ze szkół biorących udział w konkursie przyjmuje i gromadzi prace konkursowe 

wykonane przez uczniów, którzy będą reprezentować daną szkołę. 

3. Szkoła może zgłosić do konkursu prace, w kategoriach: 

- praca plastyczna (rysunek, obraz, rzeźba, instalacja lub grafika komputerowa – 

dostarczona na płycie cd, pendrivie,)  

- praca literacka  

- fotografia 

- film, prezentacja multimedialna ( na płycie DVD lub na pendrivie) 

- utwór muzyczny ( na płycie cd , pendrivie lub zamieszczony w internecie z 

podaniem adresu strony) 

 

 

 

V.       Forma i treść prac jest dowolna, każdy uczestnik konkursu może interpretować temat 

  na swój sposób. W przypadku prac typu rzeźba, instalacja prosi się autorów o 

 rozsądne rozmiary ich dzieł, natomiast w przypadku filmów i prac literackich o formy 

 skrócone, gdyż organizator konkursu chciałby w łatwy i szybki sposób eksponować 

 (fizycznie) i publikować (wirtualnie) prace konkursowe. 

 

VI. Prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. 11 

Listopada 83, pokój nr 10 (sekretariat) w zamkniętej kopercie, na której należy 

umieścić następujące dane: 



 Konkurs  „Mój Powiat - Mój Dom”  

Nazwę Szkoły; 

 Dane osobowe autora:  imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.   

 

VII. Termin składania prac upływa w dniu 17 maja 2019 r. Decyduje data wpływu  

do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Prace dostarczone po tym terminie nie 

będą brały udziału w konkursie. 

 

VIII. Wartość artystyczną, poziom i estetykę prac oceniać będzie komisja powołana przez 

organizatorów. Decyzje komisji są ostateczne. Decydować będzie pomysł, 

kreatywność, oryginalność i talent autora. 

 

Oceniane będą tylko prace z załączonym Oświadczeniem o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych lub zgodą rodziców na udział dziecka  

w konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz 

Oświadczeniem o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie powinno być podpisane przez 

pełnoletnich uczestników konkursu bądź przez rodziców lub prawnych 

opiekunów w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 

 

IX. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych laureatów 

konkursu (imienia, nazwiska i nazwy szkoły) oraz umieszczanie tych informacji                               

w materiałach  reklamowych  organizatora  oraz  w  mediach  i  Internecie. 

1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 

2. Organizator informuje, iż w chwili zgłoszenia pracy na konkurs prawa autorskie 

przechodzą nieodpłatnie na organizatora zgodnie z oświadczeniem stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

X. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z: 

1. uznaniem warunków Regulaminu, 

2. oświadczeniem, iż uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonej pracy, 

3. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych. 

 

XI. O wynikach  konkursu i wyłonieniu zwycięzcy uczestnicy  zostaną  powiadomieni           

za pośrednictwem  szkoły. 

 

XII. Nagrody dla autora zwycięskiej pracy oraz dla szkoły, którą reprezentuje, zostaną 

wręczone podczas Święta Powiatu Jędrzejowskiego. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu   

Konkursu „Mój Powiat – Mój Dom” 

Oświadczenie o przekazaniu praw 

autorskich 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH ORAZ ZGODY RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

„MÓJ POWIAT – MÓJ DOM” 
 

 

 W związku z przystąpieniem do konkursu „Mój Powiat – Mój Dom”, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka*. 

 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych, jest Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. 

2. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadania. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

………….……………………………………… 

    data i podpis uczestnika/rodziców/opiekunów 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie jego danych 

osobowych w  w/w zakresie wynikającym z regulaminu konkursu „Mój Powiat – Mój Dom” 

 

………….……………………………………… 

    data i podpis uczestnika/rodziców/opiekunów 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu  „Mój Powiat – Mój Dom” 

 

 

 

.……………………………. 

miejscowość                  data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach 

eksploatacji do pracy przedłożonej w ramach konkursu „Mój Powiat – Mój Dom”. 

Oświadczam, że praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

 

Jednocześnie wraz ze złożeniem pracy przenoszę nieodpłatnie na rzecz powiatu 

jędrzejowskiego prawa autorskie do mojej twórczości w celach publikacji, przetwarzania, 

eksponowania i wykorzystywania do celów promocji powiatu. 

 

 

 

 

..…………………………………… 

Podpis autora/rodziców/opiekunów 

 

 


