
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  nr         /2021 
z dnia     .12.2021 r. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
POD TYTUŁEM „ZIMOWE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE”  

FIS WORLD SNOW DAY – 11. ŚWIATOWY DZIEŃ ŚNIEGU W ZAKOPANEM 
 
1. ORGANIZATOR: Burmistrz Miasta Zakopane 
 
2. Zapraszamy dzieci do udziału w Konkursie plastycznym „Zimowe podróże – małe i duże”  

w ramach wydarzenia pn. FIS World Snow Day – 11. Światowy Dzień Śniegu w Zakopanem.  
Tematyka prac ma dotyczyć aktywności podczas podróży zimowych małych i dużych,  
w szerokim rozumieniu, widzianych oczami Dziecka - radości z uprawiania sportów 
zimowych, podejmowania różnych form aktywności zimą, aktywnego wypoczynku na śniegu 
oraz miejscami  odwiedzonymi podczas wędrówek i podróży. Zachęcamy  
do zaprezentowania własnej twórczości, a także do rozpoczęcia przygody  
z zimowym rysunkiem. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaangażowania  
się i zmobilizowania dzieci do udziału w konkursie.  

 
3. CELE KONKURSU: 

✓ zainteresowanie dzieci międzynarodowym wydarzeniem sportowym i  różnymi formami 
aktywnego wypoczynku 

✓ rozwijanie kreatywności, wyobraźni i obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych 
zjawisk na język sztuki 

✓ zachęcenie do konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży w tematyce określonej  
w tytule konkursu 

✓ promocja gminy 
 
4. UCZESTNICY: 

Konkurs skierowany jest do dzieci, uczęszczających do placówek położonych na terenie 
Gminy Miasto Zakopane, w następujących grupach wiekowych: 

a. I - grupa przedszkolna 
b. II – szkoła podstawowa klasy I-III 
c. III – szkoła podstawowa klasy IV-VIII 

 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

✓ autorem pracy może być tylko 1 osoba (prace zbiorowe nie będą oceniane) 
✓ przyjmowane będą prace z zakresu malarstwa i rysunku, wykonane w formacie A3 

(297 mm x 420 mm) lub A4 (210mm ×297mm) 
✓ prace powinny być wykonane w technikach: 
❖ malarstwo- farba plakatowa, akrylowa, akwarelowa 
❖ rysunek-  ołówek, kredka, pastele tłuste, flamastry 

 
 dopuszczalne jest mieszanie wymienionych technik (z wyłączeniem techniki collage’u,  
do udziału w konkursie nie będą dopuszczane prace wykonane innymi technikami). 

 
UWAGA! 
Obowiązkowo na odwrocie pracy proszę wpisać imię i nazwisko dziecka z podaniem 
grupy wiekowej oraz nakleić wypełnioną i podpisaną zgodę na udział dziecka  

w konkursie plastycznym „Zimowe podróże – małe i duże” Fis World Snow Day  

– 11. Światowy Dzień Śniegu w Zakopanem (załącznik nr 2 do regulaminu).  
Niespełnienie tego warunku automatycznie wyklucza pracę Dziecka z konkursu! 
 
 
 
 
 



6. KRYTERIA OCENY PRAC: 
✓ zgodność z tematem konkursu 
✓ oryginalność i sposób interpretacji 
✓ dobór środków wyrazu plastycznego 
✓ walory estetyczne 

 
7. TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do dnia 05.01.2022 r.  

Prace prosimy przesyłać na adres:  

Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane,  

Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej z dopiskiem „Światowy Dzień Śniegu”. 

Można również dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Zakopane.  

 

8. OCENA PRAC: Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Zakopane. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie po rozstrzygnięciu konkursu przez 
Jury. 

 
9. Organizator przewiduje  rzeczowe nagrody oraz wyróżnienia.     

Ze zwycięskich i wyróżnionych prac Organizator stworzy wystawę on-line na 
www.zakopane.pl oraz w gablotach umieszczonych w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

 
10. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą wraz z majątkowymi prawami autorskimi  

na własność organizatora. Uczestnicy wyrażają zgodę na przeniesienie prawa majątkowego 
do dzieła na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, polegających w szczególności na:  
- utrwalaniu i zwielokrotnianiu dowolną techniką, w  tym techniką komputerową, 
- wprowadzania  do obrotu, 
- wprowadzania do  pamięci komputera, 
- wprowadzania do sieci  komputerowych , w szczególności  Internetu, 
- publicznego wystawiania, wyświetlania w szczególności za pośrednictwem  TV, DVD, 
- najmie , dzierżawie, nadawaniu za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych, 
- eksploatację polegającą na wykorzystywaniu części  lub całości  dzieła dla celów  
reklamowych, niezależnie od formy materiałów  reklamowych i ich wielkości, 
- wszelką eksploatację części lub całości  dzieła  polegająca na  utrwalaniu na dokonywanym  
w ramach ekspozycji reklamowych  albo zwielokrotniania i wprowadzenia do obrotu 
wszelkiego rodzaju  publikacji  i innych materiałów  reklamowych związanych  
bezpośrednio  lub pośrednio z dziełem lub kampanią  reklamowa, 
- wszelkich  innych dostępnych  polach eksploatacji wynikających z treści art. 50 ustawy               
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 

11. Uczestnicy  konkursu i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku i danych osobowych w środkach masowego 
przekazu i publikacjach wraz z informacją o FIS World Snow Day – 11. Światowy Dzień 
Śniegu w Zakopanem i wynikach konkursu. 
 

12. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.zakopane.pl,  
i profilach społecznościowych Miasta Zakopane. 

 

13. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 20 472, a także  
e-mailem: sjanik@zakopane.eu. 

 
 
  

http://www.zakopane.pl/
http://www.zakopane.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych 

konkurs plastyczny pod tytułem „ZIMOWE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE. L 119/1), dalej: „RODO” informujemy, 

że:  

1.  Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) uczestnika konkursu/jego 

rodziców/prawnych opiekunów jest Gmina Miasta Zakopane – Burmistrz Miasta Zakopane, ul. 

Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres 

e-mail: office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym. 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres 

korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przetwarzane w celu 

udziału w konkursie plastycznym: ”Zimowe podróże – małe i duże”.  Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem. 

5. Dane osobowe Dziecka, w tym wizerunek, mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane oraz 

przetwarzane i podawane do wiadomości publicznej w środkach masowego przekazu i innych 

publikacjach do celów związanych bezpośrednio z FIS World Snow Day – 11. Światowy Dzień 

Śniegu w Zakopanem i Konkursem oraz jego promocją. 

6.  Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane 

przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 3, a także przez 

okres dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do 

celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie tj. 5 lat.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych 

opiekunów przysługuje: 

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. 

8. Uczestnika konkursu/jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do wycofania zgody 

w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody 

na adres email: tis@zakopane.eu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Uczestnik konkursu/jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wniesienia skargi na 

przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w konkursie. 

11. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą 

wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE PLASTYCZNYM POD TYTUŁEM 

„ZIMOWE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE” 

FIS WORLD SNOW DAY – 11. ŚWIATOWY DZIEŃ ŚNIEGU W ZAKOPANEM 

 
 

Imię i nazwisko rodzica, opiekuna……………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail………. ……………….…………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………… 

 

Wiek dziecka ……………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem(-łam) się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Zimowe podróże - małe  

i duże” FIS World Snow Day – 11. Światowy Dzień Śniegu w Zakopanem, organizowanego 

przez Urząd Miasta Zakopane z siedzibą ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, dostępnym  

na stronie www.zakopane.pl i akceptuję jego treść; 

- wyrażam zgodę na udział Dziecka w Konkursie Plastycznym „Zimowe podróże – małe 

i duże” FIS World Snow Day – 11. Światowy Dzień Śniegu w Zakopanem na warunkach 

określonych w Regulaminie; 

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Dziecka w środkach 

masowego przekazu i innych publikacjach do celów związanych bezpośrednio z FIS World 

Snow Day – 11. Światowy Dzień Śniegu w Zakopanem i Konkursem oraz jego promocją; 

 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy/zdjęcia pracy mojego Dziecka na wszystkich 

polach eksploatacji w związku z FIS World Snow Day – 11. Światowy Dzień Śniegu w 

Zakopanem; 

- zapoznałem(-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka a także na 

podawanie do wiadomości publicznej danych osobowych dziecka jako uczestnika konkursu.  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka 

 


