
Regulamin Gminny Konkurs Twórczości Własnej 

 
 

§ 1.  

Organizatorami konkursu są Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz Centrum Kultury i 

Sportu w Chęcinach.  

§ 2. 

Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących,  jak 

 i autorów z dorobkiem artystycznym.  

§ 3. Warunki konkursu: 

1. Do 29 maja 2020 r. (decyduje data wpływu e-mail: sekretariat@ckis.checiny.pl) 

uczestnicy nadsyłają swoje prace w poszczególnych kategoriach. 

Kategoria I: dzieci 6-10 lat; 11-15 lat; 16+: praca plastyczna (technika dowolna: rysunek, 

akwarela, wycinanka itd.). Pracę na e-mail należy przysłać w formie jpg wraz z krótkim 

opisem użytej techniki. 

Kategoria II: dzieci 6-10 lat; 11-15 lat; 16+: tekst literacki (Tekst musi być napisany w 

języku polskim i mieć długość maksymalnie do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 

2000 znaków na stronę). 

Kategoria III: dzieci 6-10 lat; 11-15 lat; 16+: wiersz 

Kategoria IV: dzieci 6-10 lat; 11-15 lat; 16+: piosenka  (nagranie do 5 minut) 

Kategoria V; dzieci 6-10 lat; 11-15 lat; 16+: taniec (nagranie do 5 minut) 

Kategoria VII: dzieci 6-10 lat; 11-15 lat; 16+: pokaz gry na instrumencie (nagranie do 5 

minut) 

Kategoria VIII: dzieci 6-10 lat; 11-15 lat; 16+: sztuki walki (nagranie do 5 minut). 

2. Wszystkie dzieła wykonujemy w warunkach domowych, zachowując wszelkie zasady 

bezpieczeństwa i ostrożności zalecane aktualnymi przepisami. 

3. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną: sekretariat@ckis.checiny.pl wraz ze zgodą na 

publikację i prezentację dzieła w Internecie oaz materiałach promocyjnych gminy. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez uczestnika konkursu,  

a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, również przez jego opiekuna prawnego 

uprawnionego do wykonywania władzy rodzicielskiej, pisemnego oświadczenia (załącznik do 

regulaminu): 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych  przez  Centrum Kultury i Sportu  

w Chęcinach na potrzeby konkursu, o zapoznaniu  się  z  zasadami  konkursu, w  tym 



dotyczącymi  publikacji prac oraz  przyznawania  nagród oraz o akceptacji tych zasad.  

5. Nadesłane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą być publikowane w żadnej formie 

(również w Internecie) ani nagradzane wcześniej w innych konkursach. Każdy uczestnik 

gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają w żaden 

sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne 

naruszenie tych praw. 

Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą przesłanego utworu i posiada wszelkie 

majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę  

z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku  

z korzystaniem z Utworu zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu. 

6. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora dla Gminy Chęciny oraz Centrum 

Kultury Sportu w Chęcinach na: upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, 

miejscowości), na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie zgłoszonych do 

konkursu dzieł wykonanych przez autorów. Utwory te będą wykorzystane w celach 

promocyjnych i informacyjnych, w tym także na ich publikację w drukowanych materiałach 

promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych, publikację zdjęć 

przedstawiających uczestników konkursu w celach promocyjnych i informacyjnych w 

materiałach drukowanych oraz  na  stronach  internetowych. 

7. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje w całości warunki 

regulaminu. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.checiny.pl oraz 

www.ckis.checiny.pl. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika konkursu.  

§ 4. 

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.  

2. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny Komisji.  

W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z Komisją 

konkursową.  

3. W każdej kategorii tematycznej i wiekowej będzie wytypowany jeden laureat. Organizator 

dopuszcza przyznanie w każdej kategorii wyróżnień. 

4. Organizator zastrzega sobie, że w przypadku braku zgłoszeń bądź decyzją Komisji, może 

nie zostać przyznana żadna nagroda w poszczególnej kategorii. 

5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronach internetowych www.checiny.pl oraz 

www.ckis.checiny.pl. 



6. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów 

 i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w ustalonym terminie. 

O dokładnym terminie poinformujemy drogą mailową. Informacja ta znajdzie się także  

na stronie www.checiny.pl oraz www.ckis.checiny.pl. 

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w mediach i Internecie.  

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora 

konkursu,  z  prawem  bezpłatnego  rozpowszechniania na  wszystkich  polach  eksploatacji. 

§ 5. 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 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) administratorem danych 

osobowych związanych z Konkursem jest Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Z uwagi na 

współorganizatorów konkursu, dane uczestników będą także udostępnione Urzędowi Gminy 

i Miasta w Chęcinach. 

2. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się telefonicznie oraz elektronicznie: tel.: 41 3151097, e-mail: 

sekretariat@ckis.checiny.pl. 

3. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu w postaci imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz wizerunku (w przypadku laureatów) będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a) i lit. f) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów. W tym także zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku tylko na potrzeby tego konkursu. 


