
REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO

Konkurs zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema - futurologa, autora literatury science fiction, 
ponadczasowego wizjonera, człowieka  o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów” 
Jego twórczość porusza tematy takie jak: rozwój nauki I techniki, natura ludzka, możliwość porozumienia się
istot inteligentnych czy miejsce człowieka we Wszechświecie. Dzieła Lema zawierają odniesienia do stanu 
współczesnego społeczeństwa i refleksje naukowo-filozoficzne na jego temat. 

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy ...”
( Albert Einstein)

2021 ROK LEMA, pn.:  "Plastyczna wizja fantasy mieszkańców planety znajdującej się gdzieś w kosmosie ..."

§1
Organizator
Konkurs plastyczny pn.: "Plastyczna wizja fantasy mieszkańców planety znajdującej się gdzieś w kosmosie …"
zwany dalej Konkursem jest przeprowadzany przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, zwanych dalej
Oorganizatorem i Partnerów Konkursu. 
Partnerami konkursu są: 

1. Kozienicki Dom Kultury im Bogusława Klimczuka,
2. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”  

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest:
 Zachęcanie  uczestników  do  poznawania  biografii  oraz  dzieł  polskiego  futurysty  Stanisława

Lema.
 Rozbudzenie zainteresowania literaturą fantastyczną i naukami ścisłymi.
 Rozbudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 Rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu  Gminy Kozienice.

§ 3
Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I - VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
 klasa 1 - 3;
 klasa 4 - 6;
 klasa 7 - 8;

2. Przedmiotem Konkursu  jest  wykonanie pracy  inspirowanej  dziełami  literackimi  Stanisława Lema,
filmów science fiction, komiksów i gier komputerowych zgodnie z poniższymi założeniami,



 format pracy nie może być mniejszy niż A3 i nie większy niż A2;
 technika wykonania pracy dowolna np. rysunek, praca malarska, collage, grafika komputerowa;
 praca  płaska,, nie trójwymiarowa;
 praca powinna przedstawiać co najmniej dwie postaci istot inteligentnych zamieszkujących 

jedna z planet w kosmosie, z profilu i jedną an fas (widziany z przodu, twarzą do patrzącego). 
Scena rodzajowa, praca, zabawa, dom, natura planety...

2. Konkurs ma dwa etapy- szkolny i gminny. Konkurs szkolny organizuje szkoła we własnym zakresie i 
według ogólnie przyjętych zasad. Za etap szkolny odpowiada Dyrektor lub wyznaczony przez niego
nauczyciel. Za eliminacje gminne odpowiada organizator i partnerzy.

3. Szkoły do 200 uczniów do eliminacji gminnych zgłaszają po 3 prace w każdej kategorii (9 prac). 
Szkoły powyżej 200 uczniów mogą zgłosic do eliminacji gminnych po 5 prac w każdej kategorii 
wiekowej (15 prac). 

4. Prace zgłoszone do Konkursu  muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 
nieprezentowanymi na innych konkursach.

5. Zgłaszane  prace  nie  mogą  naruszać  prawa  –  w  szczególności  dotyczy  to  treści  powszechnie
uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.

6. Każda praca (na odwrocie pracy) powinna być zawierać informację służącą identyfikacji autora pracy
poprzez umieszczenie na pracy następujących danych: imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa.

7. Prace nie podpisane, anonimowe, niezgodne z formatem, naruszające prawa autorskie 
producentów filmowych, komiksów, gier komputerowych i ilustracji książek  nie będą 
zakwalifikowane do Konkursu.

8. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
9. Prace należy dostarczyć do siedziby Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. Kopernika 

8/17 dnia 16 czerwca 2021 r. od godziny 12:00 do godziny 15:00 włącznie. Do prac należy dołączyć
formularz zgłoszenia i oświadczenia (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 - uczestnika 
niepełnoletniego). Prace, do których nie załączono formularza zgłoszeniowego i oświadczeń, nie 
zostaną dopuszczone do Konkursu. 

§ 4
Nagrody

1. Organizator Konkursu przyzna nagrody i statuetki za I, II i III miejsce w każdej z kategorii wiekowych.
2. Organizator może przyznać wyróżnienia w Konkursie Online na najciekawszą pracę wybraną przez 

internautów przez polubienie. Ze zgłoszonych prac Konkursowych powstanie galeria zdjęć na 
fanpage'u Stowarzyszenia adres https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kobiet-Ziemi-
Kozienickiej-674761235939929 Kolejność umieszczania zdjęć w galerii będzie losowa. W social 
mediach – internauci będą mogli oddawać głosy, na najładniejsze prace.  Za osobę wyróżnioną w 
Konkursie uznaje się autorów 3 pracy plastycznychj, które w trakcie głosowania online otrzymają 
największą liczbę pozytywnych ocen („kciuk w górę”) pod swoją Pracą Konkursową. Głosowanie 
online przeprowadzone będzie, w dniach od 21 czerwca 2021 do 7 lipca 2021 roku (godzina 20:00) 

3. Organizator może przyznać niejsca ex aequo.
4. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w wystawie w dniach 2-18.09.2021 w patio

CKA. Zorganizowany przez  Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
5. O wyłonieniu  zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzja 

Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
6. Ogłoszenie  wyników zostanie opublikowane na fanpage'u Stowarzyszenia,  na stronie Kozienicki 

Dom Kultury. i LGD Puszcza Kozienicka.
7. Ogłoszenie  wyników Konkursu odbędzie sie podczas wystawy zorganizowanej Centrum Kulturalno-

Artystycznym w Kozienicach  2 wrześniu 2021 roku. .
8. O wynikach konkursu i termonie uroczystego wręczenia nagród zostaną powiadomieni Dyrektorzy 



Szkół. Na wystawę pokonkursową zostaną zaproszeni laureaci i  Dyrektorzy Szkół lub nauczyciel 
wskazany przez dyrektora.

9. Organizator nabędzie prawo rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi oraz prawo do 
wyłącznego korzystania ze zwycięskiej lub wyróżnionej pracy na wszystkich polach eksploatacji , w 
szczególności prawo do:
 publikacji pracy w mediach (fanpage'u, stronach www, TV, prasie);
 publicznego wystawiania pracy;
 do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą w kraju i za granicą.

10. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi  zwycięsca Konkursu lub uczestnik Konkursu, któremu 
przyznano wyróżnienie w Konkursie przeniesie na Organizatora wyłaczne prawo do wykonywania i 
zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich oraz prawo własności zgłoszonej pracy.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych 
osobowych o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu  jest Stowarzyszenie Kobiet 
Ziemi Kozienickiej . 

2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania 
Stowarzyszenia , a także przysługujących w związku z powyższym uprawnień odpowiedzi udziela 
Prezes Stowarzyszenia

3. Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej  – przetwarza dane na 
podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w pkt 3.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych 

mogą być: inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem 
Kobiet Ziemi Kozienickiej przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, tj. okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie 
publicznych, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługują 
następujące uprawnienia;
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  –  w  przypadku,  gdy  są

nieprawidłowe lub niekompletne,
8. Każdej  osobie,  której  dane osobowe są  przetwarzane,  przysługuje prawo do cofnięcia  udzielonej

zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie  to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszenie Kobiet
Ziemi  Kozienickiej  danych  osobowy,  osobom,  których  dane  są  przetwarzane,  przysługuje  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



§ 6
Postanowienia końcowe

1. Prace nie będą odsyłane.
2. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora
3. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Niniejszy  regulamin  wraz z załącznikami  będzie  przesłany do szkół  i  opublikowany na zostanie

stronie internetowej KDK I na faceboku konkursu.
5. Pytania  dotyczące  konkursu  można  kierować  do  Organizatora  drogą  elektroniczną  na  adres

st.kzk@wp.pl lub telefonicznie: 502 159 895
6. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  przerwania  lub  zakończenia  Konkursu  bez  wręczania

nagród.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
8. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  uniemożliwiające  przeprowadzenie

Konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora.


