
Regulamin konkursu plastycznegoRegulamin konkursu plastycznego„Trzy krainy”  „Trzy krainy”  

§ 1§ 1
Postanowienia ogólnePostanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu plastycznego „Organizatorem konkursu plastycznego „Trzy krainy.  Nowe legendy  Trzy krainy.  Nowe legendy  Pienin,  Spisza i  PodhalaPienin,  Spisza i  Podhala”,”,
zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej. zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej. 

2.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniuOrganizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  09.201.1540 ze zm.).09.201.1540 ze zm.).

3.3. Organizator  oświadcza,  że  w  związku  z  Konkursem  pełni  funkcję  administratora  danychOrganizator  oświadcza,  że  w  związku  z  Konkursem  pełni  funkcję  administratora  danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
02.101.926  j.t.  ze  zm.).  oraz  że  dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane02.101.926  j.t.  ze  zm.).  oraz  że  dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane
wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie iwyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i
w przepisach prawa. w przepisach prawa. 

4.4. Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danychUczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,
ma charakter dobrowolny.ma charakter dobrowolny.

§ 2§ 2
Zasady KonkursuZasady Konkursu

1.1. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 1.09.2022 roku do dnia 7.10.2022 roku.Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 1.09.2022 roku do dnia 7.10.2022 roku.
2.2. Celem Konkursu jest pokazaniCelem Konkursu jest pokazanie wyjątkowości i różnorodności dziedzictwa regionu Pienin, Spisza e wyjątkowości i różnorodności dziedzictwa regionu Pienin, Spisza 

i Podhala oczami dzieci, co pozwoli na niezwykłe spojrzenie na tajemnice jakie kryją te krainy.i Podhala oczami dzieci, co pozwoli na niezwykłe spojrzenie na tajemnice jakie kryją te krainy.
Efekty Konkursu staną się inspiracją do powstanie przewodnika dla najmłodszych turystów poEfekty Konkursu staną się inspiracją do powstanie przewodnika dla najmłodszych turystów po
Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. 

3.3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7-13 latod 7-13 lat, zamieszkujące gminy Nowy, zamieszkujące gminy Nowy
Targ, Łapsze Niżne, Czorsztyn, Czerwony Klasztor. Targ, Łapsze Niżne, Czorsztyn, Czerwony Klasztor. 
Warunkiem udziału  w Konkursie  jest  wyrażenie  zgody  na  udział  w konkursie  przez  opiekunaWarunkiem udziału  w Konkursie  jest  wyrażenie  zgody  na  udział  w konkursie  przez  opiekuna
prawnego Uczestnika. prawnego Uczestnika. 

4.4. Do Konkursu należy zgłaszać prace w dwóch kategoriachDo Konkursu należy zgłaszać prace w dwóch kategoriach
a)a) LegendaLegenda - prace literackie, maksymalna ilość stron: 2   - prace literackie, maksymalna ilość stron: 2  
b)b) Komiks Komiks - praca plastyczna – komiks, maksymalna ilość stron: 3 - praca plastyczna – komiks, maksymalna ilość stron: 3 

5.5. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie napisać lub stworzyć komiks, na temat powstania Uczestnicy Konkursu mają za zadanie napisać lub stworzyć komiks, na temat powstania Pienin,Pienin,
Spisza i PodhalaSpisza i Podhala..

§ 3§ 3
Termin i warunki dostarczenia pracTermin i warunki dostarczenia prac

1.1. Prace należy dostarczyć na adres: Prace należy dostarczyć na adres: 
a.a. Izba Regionalna w Maniowach (ul. Pienińska 2a), czwartek-piątek (14.00-20.00)Izba Regionalna w Maniowach (ul. Pienińska 2a), czwartek-piątek (14.00-20.00)
b.b. Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych (ul. Ks. Kosibowicza 13), piątek, sobota, niedziela Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych (ul. Ks. Kosibowicza 13), piątek, sobota, niedziela 

(15.00-20.00)(15.00-20.00)
c.c. Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy (ul. 3 Maja 16), poniedziałek-piątek (9.00-15.00)Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy (ul. 3 Maja 16), poniedziałek-piątek (9.00-15.00)
d.d. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej (ul. Gorczańska 7), wtorek-piątek (9.00-15.00)Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej (ul. Gorczańska 7), wtorek-piątek (9.00-15.00)

w terminie do 7.10.2022 r. w terminie do 7.10.2022 r. 
2.2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 
3.3. Każda  zgłoszona  praca  zawierać  powinna  następujące  dane:  imię  i  nazwisko  autora,Każda  zgłoszona  praca  zawierać  powinna  następujące  dane:  imię  i  nazwisko  autora,
szkoła, miejscowość zamieszkania, klasa, wiek i telefon kontaktowyszkoła, miejscowość zamieszkania, klasa, wiek i telefon kontaktowy. . 

§ 4§ 4
Zasady przyznawania nagródZasady przyznawania nagród

1.1. O  wyłonieniu  zwycięzców  decydują  powołane  w  tym  celu  przez  Organizatora  JuryO  wyłonieniu  zwycięzców  decydują  powołane  w  tym  celu  przez  Organizatora  Jury
Konkursu. Konkursu. 



2.2. Prace  nie  spełniające  warunków  regulaminowych  nie  będą  klasyfikowane  przez  JuryPrace  nie  spełniające  warunków  regulaminowych  nie  będą  klasyfikowane  przez  Jury
Konkursu,  Konkursu,  
a jego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne.a jego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne.
3.3. Jury Konkursu przyzna główne nagrody 10 pracom, które zostaną nagrodzone. Jury Konkursu przyzna główne nagrody 10 pracom, które zostaną nagrodzone. 
4.4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu 15.07.2022 roku.   Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu 15.07.2022 roku.   
5.5. Warunkiem przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonioneWarunkiem przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonione
jako  zwycięzcy  pisemnego  oświadczenia  o  przeniesieniu  praw  autorskich  na  Organizatorajako  zwycięzcy  pisemnego  oświadczenia  o  przeniesieniu  praw  autorskich  na  Organizatora
Konkursu. Konkursu. 

§ 5§ 5
Postanowienia końcowePostanowienia końcowe

1.1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów orazRegulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz
na  stronie  na  stronie  www.sprezyna.orgwww.sprezyna.org.. Na  prośbę  zainteresowanego  wyrażoną  na  piśmie  treść Na  prośbę  zainteresowanego  wyrażoną  na  piśmie  treść
regulaminu może mu być przesłana drogą mailową.regulaminu może mu być przesłana drogą mailową.

2.2. Zgłoszenie  prac  na  Konkurs  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  Regulaminu,Zgłoszenie  prac  na  Konkurs  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  Regulaminu,
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpniawyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wymaga1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wymaga
dla  swojej  skuteczności  złożenia  oświadczeń  według  wzoru  określonego  w  załączniku  1  dodla  swojej  skuteczności  złożenia  oświadczeń  według  wzoru  określonego  w  załączniku  1  do
niniejszego Regulaminu.niniejszego Regulaminu.

3.3. Dane  osobowe  przekazane  Organizatorom  będą  przetwarzane  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29Dane  osobowe  przekazane  Organizatorom  będą  przetwarzane  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celusierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu
(i)  przeprowadzenia  Konkursu  (ii)  doręczenia  nagrody.  Dane  osobowe  mogą  być  także(i)  przeprowadzenia  Konkursu  (ii)  doręczenia  nagrody.  Dane  osobowe  mogą  być  także
przetwarzane,  gdy  jest  to  niezbędne  dla  wypełnienia  prawnie  usprawiedliwionych  celówprzetwarzane,  gdy  jest  to  niezbędne  dla  wypełnienia  prawnie  usprawiedliwionych  celów
administratora  danych.  Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednak ich  niepodanieadministratora  danych.  Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednak ich  niepodanie
uniemożliwia przyznanie ewentualnej  nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoichuniemożliwia przyznanie ewentualnej  nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich
danych  osobowych,  do  ich  poprawiania  oraz  żądania  usunięcia.  Administratorem  danychdanych  osobowych,  do  ich  poprawiania  oraz  żądania  usunięcia.  Administratorem  danych
osobowych jest Organizator.osobowych jest Organizator.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia zbyt małejOrganizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia zbyt małej
ilość prac. W takim przypadku osobom Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobecilość prac. W takim przypadku osobom Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobec
Organizatora żadne roszczenia.Organizatora żadne roszczenia.

5.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r.  


