
 

 

Regulamin konkursu 

 

§ 1 

Organizator Konkursu  

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

Celem konkursu jest:  

1. Promocja postaw społecznych w zderzeniu z nową, otaczającą nas rzeczywistością. 

2. Rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które poprzez indywidualną interpretację i niczym 

nieograniczoną wyobraźnię najcelniej ukażą ideę Konkursu. 

 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne  
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu naszego miasta i oceniony zostanie w 

następujących kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 11-13 lat. 

 

§ 4  

Format pracy i techniki  

1. Format pracy nie może być większy niż A3. 

2. Praca (1 szt.) musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: malarstwo, grafika; rysunek wykonany ołówkiem, 

pastelami olejnymi lub kredkami. 

 

§ 5 

Zgłoszenie i ocena prac konkursowych  
1. Należy wykonać zdjęcie pracy (reprodukcję) telefonem komórkowym. Prace wysyła rodzic 

lub prawny opiekun dziecka na adres e-mail: podmurna@artus.torun.pl lub poprzez 

Facebooka Dworu Artusa. 

2. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko, wiek dziecka (autora pracy) oraz 

kontaktowy numer telefonu do opiekuna (w przypadku wiadomości na FB prosimy również o 

e-mail). W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu plastycznego. 

3. Prace w wersji cyfrowej należy składać do dnia 3.04.2020 r. (do godziny 12:00). 

4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

5. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora (nagroda 

główna) oraz plebiscyt publiczności oglądającej zdjęcia prac konkursowych udostępnionych w 

specjalnym albumie na fanepage’u Centrum Kultury Dwór Artusa (nagroda publiczności).  

Plebiscyt będzie trwał od 3.04.2020 (od godziny 20:00) do 6.04.2020 (do godziny 14:00). 

6. Jury pod uwagę weźmie: pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu oraz estetykę wykonania 

pracy. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 § 6 

mailto:podmurna@artus.torun.pl


Prawa autorskie i przepisy RODO 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego przez Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 

z późn. zm.).  Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Dworu Artusa w Toruniu, 

Rynek Staromiejski 6. Dane osobowe podawane w wiadomości będą przetwarzane wyłącznie 

w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści 

jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Do dnia 7 kwietnia nagrodzeni laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni 

drogą e-mailową lub telefoniczną o wygranej. 

 

§ 8 

Nagrody  

1. Jury przyzna główne nagrody, w wysokości 100 zł każda. 

2. Na zwycięzców głosowania facebookowego będą vouchery na kwotę 100 zł 

umożliwiających zakup biletów na wszystkie wydarzenia edukacyjne i artystyczne odbywające 

się w Centrum Kultury Dwór Artusa. 

3. Nagrody zostaną przekazane drogą elektroniczną (przelew, e-mail). 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator, czyli 

Centrum Kultury Dwór Artusa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w 

życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie 


