
Regulamin konkursu  

TOMASZÓW MAZOWIECKI w przyszłości ‒ TAK TO WIDZĘ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału w konkursie 

pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI w przyszłości ‒ TAK TO WIDZĘ”.  

2. Organizatorami konkursu są Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Miejskie Centrum 

Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, zwani dalej „Organizatorami”.  

3. Konkurs organizowany jest w ramach uczestnictwa Gminy Miasto Tomaszów Mazowieckim 

w Programie ROZWÓJ LOKALNY. 

4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

 

II. CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej dzieci. 

2. Promocja miasta i jego walorów. 

3. Poznanie potrzeb i wizji młodszych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie 

rozwoju miasta. 

4. Podnoszenie świadomości społecznej w obszarze uzależnień oraz  

aktywizacja i promocja zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.  

5. Kształtowanie postaw współzawodnictwa. 

6. Poznawanie nowych technik plastycznych i filmowych oraz form literackich podczas 

przygotowań do konkursu. 

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE   

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych: klas I-III oraz IV-VIII z terenu 
Tomaszowa Mazowieckiego. 

2. Konkurs jest jednoetapowy i zostanie przeprowadzony w dniach 18-26.08.2020 r. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, 
polegającego na: 

‒ wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych), 

‒ napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie lub nakręceniu maksymalnie 5-minutowego 

filmiku przy użyciu telefonu komórkowego, kamery wideo, aparatu fotograficznego itp. (dla 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych).  

4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie, 

w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

 

IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE KONKURSOWE 

1. Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 

2. Maksymalny rozmiar pracy konkursowej:  



‒ praca plastyczna nie może przekroczyć formatu A2 lub objętości 0,5 m3,  

‒ praca literacka nie może przekroczyć dwóch stron A4, 

‒ praca filmowa nie może przekroczyć 5 minut.  

      Prace przekraczające powyższe wytyczne nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.   

3. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w pracy konkursowej nie mogą naruszać praw osób 

trzecich,  a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestnika konkursu (jego opiekuna 

prawnego).  

4. Grafiki i materiały wideo wykorzystane w pracy konkursowej nie mogą naruszać praw osób 

trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestnika konkursu (jego opiekuna 

prawnego).  

5. Praca konkursowa musi być opisana: tytuł  oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.  

6. Prace plastyczne należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście lub pocztą tradycyjną na 

adres: Miejskie Centrum Kultury, pl. Kościuszki 18, natomiast prace literackie i filmowe pocztą 

elektroniczną na adres: konkurs@mck-tm.pl.  

7. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje jury powołane przez Organizatorów.  

8. Nagrodzone prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatorów 

i w mediach społecznościowych na zasadach opisanych w karcie zgłoszeniowej.   

9. Zabronione jest, i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na konkurs prac zawierających 

treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. 

10. Praca musi być wykonana na potrzeby niniejszego konkursu (nie może być wcześniej nigdzie 

prezentowana ani publikowana). 

11. Jeżeli w pracy konkursowej znajdą się wizerunki innych osób, uczestnik (jego opiekun prawny) 

powinien uzyskać zgodę tych osób na upublicznienie ich wizerunków w ramach konkursu. 

12. Opiekun prawny uczestnika, zgłaszając pracę do konkursu:  

a. oświadcza, że praca nie narusza praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna 

od wad prawnych, a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem,  

b. udziela Organizatorom bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy na zasadach 

określonych w karcie zgłoszeniowej,  

c. zezwala Organizatorom na wykonywanie praw zależnych do pracy konkursowej, na zasadach 

określonych w karcie zgłoszeniowej. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE    

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych („uczestnicy”) z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Uczestnika do konkursu może zgłosić jego opiekun prawny na zasadach 
określonych w karcie zgłoszeniowej. 
 

2. Warunkiem udziału w konkursie  jest:   
‒ dostarczenie przez rodzica (opiekuna prawnego) lub przesłanie pocztą elektroniczną pracy 

konkursowej wykonanej przez uczestnika, zgodnie z wymogami Regulaminu określonymi 
w rozdziale III, 

‒ dostarczenie przez rodzica (opiekuna prawnego) ‒ przesłanie skanu pocztą elektroniczną  ‒  

prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej i oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi 
załączniki do Regulaminu.   

3. Regulamin oraz wzór karty zgłoszeniowej i oświadczenia dostępne są na stronach 
internetowych: Miejskiego Centrum Kultury pod adresem www.mck-tm.pl, Urzędu Miasta 

http://www.mck-tm.pl/


w Tomaszowie Mazowieckim pod adresem: www.tomaszow-maz.pl, a także na 
www.rozwoj.tomaszow-maz.pl. 

4. Nadesłanie pracy konkursowej wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową 

i oświadczeniem na adres: konkurs@mck-tm.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

5. Prace konkursowe należy przesłać w terminie od 18 do 26 sierpnia 2020 r.  

 

VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY   

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VIII, w drodze oceny 

jury konkursowego powołanego przez Organizatorów.   

2. Każda praca zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.   

3. Członkowie jury przed przystąpieniem do oceny prac wybiorą ze swego grona przewodniczącego.  

4. Członkowie jury przy ocenie prac konkursowych wezmą pod uwagę następujące kryteria:   

1) zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,  

2) oryginalność podejścia do tematu, 

3) wartość techniczną pracy, 

4) estetykę i staranność wykonania pracy. 

5. Jury dokona oceny prac i utworów oraz rozstrzygnięcia konkursu nie później niż do dnia   

28.08.2020 r.   

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni 

Niebanalni”, który odbędzie się 30.08.2020 r. na Przystani przy ul. PCK 2/4. Laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie i e-mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród/wyróżnień.  

8. Jury konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 4, przyzna nagrody rzeczowe,  tj. 

jedną  nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

9. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

10. Organizatorzy mają prawo do zmiany liczby przyznawanych nagród/wyróżnień.  

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu. 

12. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie. 

  

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. 

Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim informują, że: 

1) współadministratorami danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie „Tomaszów 

Mazowiecki w przyszłości ‒ tak to widzę” i ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Prezydent 

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki oraz 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki; 

http://www.tomaszow-maz.pl/


2) Administrator – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wyznaczył inspektora ochrony 

danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@tomaszow-

maz.pl bądź telefonicznie pod numerem 44 724-23-11 wew. 549; 

3) Administrator – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim wyznaczył 

inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

iod@mck-tm.pl bądź telefonicznie pod numerem 44 712-23-69; 

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji 

konkursu „Tomaszów Mazowiecki – tak to widzę”; 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym jego 

promocji i podsumowania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

organizatorów konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa; 

6) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się  w formie  dokumentacji papierowej lub 

elektronicznej; 

7) dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

8) mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), jak  również 

żądania od administratora danych osobowych ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 

17 RODO) oraz ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);  

9) Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO); 

10) jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na  adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa (art. 77 RODO); 

11) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, odbiorcami 

Państwa danych osobowych będą: organizatorzy konkursu, osoby/podmioty związane 

z działalnością statutową Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz osoby, które zapoznają 

się z informacjami o konkursie i jego wynikach na stronach internetowych i profilach 

społecznościowych organizatorów oraz w mediach; 

12) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji 

konkursu. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Miejskim Centrum Kultury pod adresem e-

mail: konkurs@mck-tm.pl lub telefonicznie pod numerem 44 712 23 69. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych 

terminów. 

3. Spory związane z konkursem będą rozpatrywane przez Organizatorów, a ich decyzje w tym 

zakresie będą wiążące i ostateczne.   

4. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu i niewyłonienia laureatów.  

5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za prace konkursowe publikowane 

w mediach zgodnie  z postanowieniami Regulaminu.   

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z laureatami konkursu.   

7. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie nagrody przez uczestnika 

oraz jego opiekuna prawnego, w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatorów. W przypadku 

mailto:iod@mck-tm.pl
mailto:kontakt@mck-tm.pl


nieodebrania osobistego nagrody/wyróżnienia przechodzi ona/ono na kolejnego uczestnika 

wskazanego przez jury konkursu.    

8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi opiekun prawny uczestnika.  

9. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


