W Regulamin konkursu plastycznego „Wolność kocham i rozumiem”,
będącego częścią projektu „O wolności poprzez sztukę”
opracowanego w ramach konkursu na inicjatywy lokalne
„Nasza kultura w Gminie Kozienice”
realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
I.

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Organizatorami konkursu plastycznego „Wolność kocham i rozumiem” (dalej „konkurs”)
są: Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Grupa
Nieformalna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
reprezentowana przez Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek oraz Joannę Kuźmińską (dalej
„organizator”).
2. Konkurs stanowi część inicjatywy „O wolności przez sztukę” zgłoszonej do projektu
„Nasza kultura w Gminie Kozienice” przez Grupę Nieformalną z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, reprezentowaną przez
Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek oraz Joannę Kuźmińską.
3. Cele konkursu:
a) uczczenie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
b) upowszechnienie wiedzy historycznej na temat walki narodu polskiego o wolną
Polskę,
c) pielęgnowanie wartości patriotycznych i szacunku dla osiągnięć Ojczyzny,
d) inspirowanie do poszukiwania i pobudzania nowych form artystycznych,
e) włączenie społeczności lokalnych z Gminy Kozienice w działania kulturalne,
f) uaktywnienie mieszkańców młodych i dorosłych Gminy Kozienice.
4. Konkurs rozpoczyna się 2 września 2021 r. z chwilą ogłoszenia na stronie Kozienickiego
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka www.dkkozienice.pl i trwa do momentu jego
rozstrzygnięcia w dniu 25 października 2021 r.
5. Konkurs zostanie również ogłoszony na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach: www.lo-kozienice.edu.pl.
II. Uczestnicy
§ 2.
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy Kozienice.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych w trzech kategoriach
wiekowych: 12-15 lat, 16-19 lat oraz 20 i więcej lat.
3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie. Wzór zgody znajduje
się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
III. Warunki uczestnictwa
§ 3.
1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest osobiste dostarczenie pracy
do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury znajdującego się w Centrum
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Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, ul. Warszawska 29 lub do I LO im. Stefana
Czarnieckiego, ul. Warszawska 25 w dniach od 2 września do 13 października 2021 r.
Praca plastyczna powinna odnosić się do tematyki konkursu.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę konkursową.
Technika prac dowolna w obrębie technik płaskich malarskich, rysunkowych
i graficznych: olej, akwarela, pastel, kredka, wycinanka, collage, techniki własne.
Dopuszczalny format prac: A3 i A2.
Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej nigdzie prezentowane.
Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
IV. Rozstrzygnięcie konkursu

§ 4. Komisja Konkursowa
1. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 5. Kryteria oceny prac
1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych na podstawie kryteriów takich
jak:
a) zgodność z tematem,
b) ogólny wyraz artystyczny,
c) umiejętność doboru różnych technik plastycznych,
d) estetyka wykonanej pracy,
e) wkład pracy własnej,
f) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu.
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§ 6. Wybór laureatów
Komisja nagrodzi maksymalnie po 3 prace konkursowe z każdej kategorii wiekowej.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Centrum
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, 26 października 2021 r.
Po zakończeniu konkursu prace nienagrodzone nie będą zwracane uczestnikom
i przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami.

§ 7. Nagrody
Nagrodzonych zostanie maksymalnie 3 laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
Nagrodami w konkursie są publikacje związane z tematyką konkursu.
Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w konkursie.
Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas wystawy pokonkursowej 26 października
2021 r.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
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V. Postanowienia końcowe
§ 8.
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu
i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji
konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki Dom
Kultury im. B. Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako
administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez
zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających
z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez
ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi
osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) listownie – na adres administratora danych osobowych;
b) e-mail: iod@dkkozienice.pl
Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
(zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1062)) przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
(w skrócie KDK) lub przez inne osoby na zlecenie KDK, w tym na:
- obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,
- na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami
i metodami,
- rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób
utrwalonymi w ramach realizacji akcji,
- materiałach służących popularyzacji akcji poprzez rozpowszechnianie wizerunku
w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej KDK, serwisie
społecznościowym Facebook, Instagram czy też w serwisie YouTube;
b) telewizji;
c) prasie;
d) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
Uczestnicy oświadczają, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą
nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
2. Uczestnicy zgłaszając prace konkursową przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatora
autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia
niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w szczególności w zakresie zwielokrotniania
i utrwalania dowolną techniką, w zakresie wprowadzania do obrotu. Przeniesienie
autorskich praw majątkowych jest nieograniczone w czasie oraz nieograniczone
terytorialnie. Organizator będzie wykorzystywał utwory w celach promocyjnych.
3. Dane osobowe będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku (np.
na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
www.dkkozienice.pl czy w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury).
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§ 9.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę terminu
lub inne trudności, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje
organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

