REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO, RELIGIJNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„MARYJA - KRÓLOWA UŚMIECHU”
Stowarzyszenie „Uśmiech” z siedzibą w Mikołowie może poszczycić się 30-letnim stażem pracy.
Początek działalności sięga roku 1990r. Jego celem jest między innymi pomoc społeczna,
edukacyjna, oświatowa, charytatywna, szerzenie nauki chrześcijańskiej.
Od początku naszej działalności jednym z głównych celów jest organizacja wypoczynku letniego
i zimowego. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że nasze kolonie to moc niezapomnianych
przygód. W pięknie otaczającego świata, pod czujnym okiem doświadczonej kadry, wśród
rówieśników – nie ma miejsca na nudę!
Ważnym elementem jest dla nas modlitwa. Każdy dzień wspólnego wyjazdu rozpoczynamy
i kończymy modlitwą. Szczególnie umiłowaliśmy sobie Matkę Bożą, która jest najlepszą ze
wszystkich Mam. I już od jakiegoś czasu zastanawiamy się jak wyglądałby wizerunek Matki Bożej
jako Królowej Uśmiechu (Królowej Stowarzyszenia UŚMIECH).
Właśnie dlatego pojawił się ten konkurs.

§1
Cel konkursu
Celem konkursu jest:





Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy
w zakresie różnych technik plastycznych.
Promowanie działalności Stowarzyszenia „UŚMIECH” w środowisku ogólnopolskim.
Uczczenie maja jako miesiąca Maryjnego.
§2
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Maryja – Królowa Uśmiechu” jest Stowarzyszenie
„UŚMIECH” w Mikołowie
2. Adres organizatora: ul. Rybickiego 21; 43-190 Mikołów
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz
uczniów szkół podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych:
 przedszkole;
 uczniowie klas I-III;
 uczniowie klas IV-VIII.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jedyny, ewentualny koszt jaki będzie trzeba ponieść to
koszt przesłania pracy na adres organizatora. (Dotyczy osób, które wybiorą listowny
sposób dostarczenia pracy do organizatora).
3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która ukaże wyobrażenie Maryi jako
Królowej Stowarzyszenia „Uśmiech”.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. W przypadku wysyłania pracy
prosimy o właściwe jej zabezpieczenie
6. Prace powinny być wykonane w formacie A4 (210 x 297 mm).
7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia UŚMIECH pod
adresem: http://www.stowarzyszenieusmiech.eu oraz na fanpage’u Stowarzyszenia
„UŚMIECH” w serwisie Facebook.
9. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Główna komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs wyłaniając
laureatów spośród prac plastycznych.
2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora,
wiek, klasa (w przypadku uczniów szkół podstawowych), pełna nazwa placówki edukacyjnej
LUB adres zamieszkania uczestnika (w przypadku przygotowywania pracy poza placówką
edukacyjną tj. indywidualnie), imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego
3. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu.
4. Prace można nadsyłać pocztą (na koszt nadsyłającego) lub przesłać skan pracy plastycznej
do 19 listopada 2021r. W przypadku wysyłania pracy plastycznej listownie decyduje data
wpłynięcia pracy na adres wskazany przez organizatora.
 Adres organizatora: Stowarzyszenie „UŚMIECH”, ul. Rybickiego 21, 43-190
Mikołów
 Adres mailowy Stowarzyszenia „UŚMIECH”, na który można przesyłać skany pracy
konkursowej - spotkanie.dzieciece@gmail.com
5. Prace konkursowe będzie można złożyć osobiście, bezpośrednio w siedzibie
Stowarzyszenia „UŚMIECH” w Mikołowie podczas trwania zajęć.
6. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 zgodność z tematyką,
 estetyka pracy,
 oryginalność.
7. Decyzje Głównej komisji konkursowej są ostateczne.

§5
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Główna komisja konkursowa wybierze najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowych.
Zwycięskie prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie
internetowej Stowarzyszenia „UŚMIECH” oraz na fanpage’u Stowarzyszenia „UŚMIECH”
na portalu Facebook.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2021r.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo i/lub telefonicznie o
wynikach konkursu.
4. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany
adres e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
§6
Dodatkowe informacje
1. Patronat nad konkursem objął Biskup Archidiecezji Katowickiej – ksiądz Grzegorz
Olszowski.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Maryja – Królowa Uśmiechu”
Imię i nazwisko autora:…………….………………………………………………………....………………
Klasa: ……………………….
Wiek: ……………………….
Adres zamieszkania (w przypadku przygotowywania pracy poza placówką edukacyjną tj.
indywidualnie)…………………………………………………………………………………………………
.………………………………..………………………………………………………………………………..
Adres przedszkola/szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail (indywidualny lub placówki edukacyjnej):
…………………………………………………………………………………………………………….…...

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………….…………….…………………………………
. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam że,
zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego „Maryja – Królowa
Uśmiechu” dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Stowarzyszenia „UŚMIECH” w
Mikołowie i wyrażam zgodę na udział w konkursie
……………………………………………………………………………………………………….……..
(imię i nazwisko autora pracy)

Wyrażam zgodę na


nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora, na publikację a także
prezentowanie, np. na stronie internetowej Stowarzyszenia „UŚMIECH”, fanpage’u
Stowarzyszenia „UŚMIECH” w portalu Facebook.

Złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i
osobiste. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik
nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do
tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
 rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie,
wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
 utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
 przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie
pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z
wykorzystaniem internetu;

 z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi
nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej
oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną.
……………………………………………………………………………………………
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych jest Stowarzyszenie „UŚMIECH” z siedzibą w Mikołowie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją
konkursu oraz przekazania nagród.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
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), czyli wyrażona zgoda.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „UŚMIECH” a także podmioty
przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych umów.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia
zwycięzców oraz przekazania nagród, nie dłużej niż do 15 grudnia 2021 r.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych
jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo
do przenoszenia danych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia
udziału w konkursie.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz
danych dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją konkursu.
……………………………………….………………………………………………………
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

