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REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NA KOLAŻ  POD HASŁEM  

„MIASTU NA URODZINY - 800-LECIE LUBANIA” 
 
 
I. USTALENIA WSTĘPNE: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Grupa Literacka NURT w Lubaniu przy współpracy z 
Klubem Liderów Młodzieżowych przy Lokalnym Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Lubaniu. 
 

2. Konkurs jest skierowany wyłącznie do mieszkańców Lubania i powiatu lubańskiego. 
 
3. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu indywidualnej pracy  w technice kolażu w 
formie pracy plastycznej (płaskiej) lub grafiki komputerowej na temat „Miastu na urodziny – 800-lecie 
Lubania”. Kolaż (fr. collage) to technika artystyczna polegająca na tworzeniu kompozycji z różnych 
materiałów i tworzyw (np. gazet, fotografii). Są one naklejane na papier i łączone z tradycyjnymi 
technikami plastycznymi. 

 
4. Celem konkursu jest: 

 integracja społeczności lokalnej wokół kultury/historii/dziedzictwa kulturowego; 
 zachęcenie do tworzenia prac plastycznych i grafik z miastem Lubań w roli głównej, dla 

uczczenia 800-lecia miasta; 
 rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży; 
 zainteresowanie uczestników techniką kolażu. 

 
5. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

 kreatywne i oryginalne pokazanie miasta Lubań w nawiązaniu do hasła przewodniego; 
 walory artystyczne; 

 zgodność z tematem i regulaminem konkursu. 
 
 
II. ZASADY UCZESTNICTWA:  
 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z Lubania i powiatu lubańskiego w wieku od 6 do 24 
lat, bez względu na przynależność  do stowarzyszeń, kół zainteresowań i grup twórczych. 
 

2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 
 I –  6-10 lat, 
 II – 11-15 lat, 
 III – 16-24 lata. 

Zakwalifikowania do danej grupy wiekowej należy dokonać według daty urodzenia. 
 
3. Prace konkursowe: 

 są wykonane indywidualnie w technice kolażu w formie płaskiej jako prace plastyczne lub 
grafiki komputerowe (nie są akceptowane żadne prace przestrzenne); 

 nie naruszają w żaden sposób praw, wizerunku osób trzecich, zasad kultury i dobrych 
obyczajów, w tym w szczególności praw autorskich innych autorów; 

 są zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail), w tym prace plastyczne jako ZDJĘCIE lub 



PROJEKT „MIASTU NA URODZINY – 800-lecia Lubania – ONLINE” / Realizator: Dolnośląska Grupa Literacka NURT 

Projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

 

 

SKAN w formacie JPG lub PDF. 
 

4.  Jeden autor można zgłosić maksymalnie 3 autorskie prace, które nie brały dotąd udziału w żadnym 
innym  konkursie. 
 
4. Termin konkursu: 
Przesyłanie prac: 

 start: 01.06.2020 od godziny 00:00 
 meta: 30.06.2020 do godziny 23:59 

Ogłoszenie wyników: do 10 sierpnia 2020r. 
 
5. Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres dgl.nurt@gmail.com 
E-mail ze zgłoszeniem powinien zawierać: 

a) pracę  konkursową w formie: 
- grafiki komputerowej - jako plik JPG -  o minimalnych parametrach 1748 x 2480 px, lub 
- pracy plastycznej - jako zdjęcie lub skan / plik JPG, PDF - o minimalnych parametrach 1748 x 

2480 px (np. zdjęcie zrobionie aparatem 5Mpx), 

b) zdjęcie lub skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia o akceptacji warunków udziału w 
konkursie i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu). 

UWAGA!  

 W temacie maila należy podać hasło „Konkurs na kolaż” oraz kategorię wiekową I, II lub III. 
 W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 pracy konkursowej – wszystkie pliki należy przesłać razem 

w jednym e-mailu.  
 Każdy plik z pracą konkursową musi być nazwany imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem 

pracy. 

 Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w regulaminie lub wykonane inną 
techniką niż kolaż nie będą podlegać ocenie. 

 W przypadku osób niepełnoletnich – oświadczenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna 
prawnego. Prace nadesłane bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę. 

 
6. Nagrodami w konkursie są drobne upominki rzeczowe i dyplomy. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna i 
przepisy pozwolą zostanie zorganizowana uroczystość wręczenia nagród. Jeśli nie będzie to możliwe, 
nagrody zostaną przesłane pocztą po zakończeniu konkursu lub będą do odbioru na terenie Lubania, 
w miejscu wskazanym przez organizatora. 
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród, a w szczególności do połączenia 
kategorii wiekowych. 
 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich, szczególnie z 
tytułu łamania praw autorskich. 
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w lokalnych 
mediach (drukowanych i internetowych) oraz almanachu „Miastu na urodziny”, wraz z podaniem 
imienia i nazwiska autora, bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego. 
 
10. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na 
wykorzystanie danych osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu. 
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11. Prace konkursowe zostaną ocenione przez  niezależne Jury powołane przez organizatora. Werdykt 
Jury jest ostateczny. 
 
12. Regulamin konkursu i wzór oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Miasta Lubań pod 
adresem: www.luban.pl 
 
13. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „MIASTU NA URODZINY – 800-lecie Lubania – 
ONLINE” z programu „Dolnośląskie Małe Granty”. Operatorem Programu jest Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych. Dolnośląskie Małe Granty są dofinansowane ze środków budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 
1. Administratorem danych jest: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Kołłątaja 31, lok. 1-2, 50-004; wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000215287; NIP: 8971713505; adres e-mail: dfop@dfop.org.pl; telefon: + 48 699 858 391. 
 
2. Dane będą  przetwarzane w celu sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego - Programu 
Dolnośląskie Małe Granty, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
 
3. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 
 
5. Dane udostępnione przez Uczestnika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko  
w celu realizacji zadań wynikających z realizacji Programu Dolnośląskie Małe Granty i w związku  
z wykonywaniem postanowień Regulaminu programu. Odbiorcami danych mogą być również  
instytucje upoważnione z mocy prawa.   
 
6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu. 
 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 
8. Dane osobowe zgromadzone w celu udokumentowania realizacji projektu „MIASTU NA URODZINY 
– 800-lecie Lubania – ONLINE” będą przechowywane przez Administratora przez okres 6 lat, czyli w 
czasie wymaganym przez instytucje uprawnione do kontroli Programu. 
 
9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem - zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
10. Dane uczestnika są przetwarzane przez Dolnośląską Grupę Literacką NURT w rozumieniu RODO, 
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wyłącznie w celu realizacji projektu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej 
w  dn. 15.05.2020 pomiędzy Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych a Dolnośląską Grupą 
Literacką NURT. 
 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje 
organizator. 


