
Regulamin szkolnego konkursu plastyczno - fotograficznego 

dla uczniów szkół podstawowych miasta Nowy Targ  

 

„ Sowy w Mieście Nowy Targ” 

I. Organizator: 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 

Nowy Targ. Współorganizatorem jest kanał Youtube „Otwórz oczy patrz”  

i Daniel Urbaniak.  

II. Temat konkursu:  

1. Przedstawianie przez ucznia w formie plastycznej obecności sów  

w dowolnym miejscu związanym z Miastem Nowy Targ.  

2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autorów. 

III. Cele konkursu:  

1. Rozbudzanie świadomości i zainteresowań u dzieci zagadnieniami obecności 

sów w przestrzeni Miasta Nowy Targ, a tym samym zwrócenie uwagi na 

obowiązek dbania o faunę i florę w swoim otoczeniu. 

2. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie postaw 

i świadomości środowiskowej wśród dzieci i  młodzieży szkół. 

3. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody. 

4. Rozwój kreatywności uczniów, pomysłowości i estetyki. 
 

IV. Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów nowotarskich przedszkoli i 

szkól podstawowych.  

2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (np. malarstwo, grafika, 

rysunek, komiks, kolaż). 

3. Uczestnik może przekazać tylko jedną, niepublikowaną wcześniej pracę. 

4. Prace muszą być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu.  
 

V. Terminy:  

1. Konkurs przebiegać będzie w okresie od 24 marca do 11 kwietnia 2020r. 

2. Sfotografowane lub zeskanowane prace należy nadsyłać  na adres e-mail: 

wpromocji@um.nowytarg.pl do dnia 11 kwietnia 2020r.  W tytule należy 

mailto:wpromocji@um.nowytarg.pl


wpisać „Konkurs plastyczny Sowy w Mieście Nowy Targ”, a w treści podać 

imię i nazwisko dziecka-autora pracy, szkołę lub przedszkole oraz wiek. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez informację na stronie Miasta 

Nowy Targ www.nowytarg.pl oraz profilu Facebook Miasto Nowy Targ w 

terminie do 30 kwietnia 2020r.  

VI. Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu spośród 

przekazanych prac. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Jury wybierze 6 prac plastycznych. Dopuszcza się wybranie większej ilości 

prac. 

4. Główna nagrodą w konkursie jest publikacja prac na specjalnej tablicy 

informacyjnej, które znajdzie się na Uszatym Szlaku Turystycznym w Borze 

na Czerwonem w Nowym Targu. Każda praca będzie podpisana. Każdy 

uczestnik otrzyma również drobne upominki w postaci materiałów 

promocyjnych Miasta Nowy Targ.  

5. Jury ma prawo wyróżnić i nagrodzić, również inne – szczególnie ciekawe – 

indywidualne prace wyłonione w Konkursie. 

6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, 

który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w 

celach promocyjnych. 

2. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizatorzy nabywają na zasadzie 

wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową 

zgłoszoną do konkursu na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy, 

b) w zakresie rozpowszechniania pracy publicznie, wystawienie pracy, 

wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie pracy w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na: 

a) przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Administratora danych, którym 

jest Organizator konkursu, do celów związanych z organizacją niniejszego 

http://www.nowytarg.pl/


wydarzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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“, 

b)  wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku uczestnika-zdjęcia, filmu 

wykonanego podczas w/w konkursu i przenosi na Organizatora, w zakresie 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i 

rozporządzania wizerunkiem- zdjęciem, filmem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

5. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator zgodnie z prawem 

polskim.  


