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Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
 

Regulamin gęsinowego konkursu plastycznego  
„Artystyczna gęś w kolorach tęczy” 

  
 

§1 Organizator i czas trwania konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń 
2. Konkurs rozpoczyna się 5 listopada a kończy się 18 listopada 2018 roku. Ocenie 
konkursowej zostaną poddane tylko te prace, które wpłyną do organizatora  od 5 do 18 
listopada 2018 roku. W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla 
pocztowego. 
 

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród 
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku do 18 lat.  
2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę plastyczną o tematyce 
,,Artystyczna gęś w kolorach tęczy” do 18 listopada 2018 roku na adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Plac Teatralny 2, pokój 219 
87-100 Toruń 
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny gęsina”.  
3. W konkursie zostaną przyznane nagrody główne (I, II i III miejsce) i oraz maksymalnie sześć 
wyróżnień w każdej z następujących kategorii: 
I. kategoria – do lat 6 
II kategoria – 7-11 lat, 
III kategoria – 12-18 lat 
3. Organizator rości sobie prawo do nie przyznania w każdej z tych kategorii nagród i 

wyróżnień, jeśli w jego ocenie nadesłane prace konkursowe nie spełnią kryteriów oceny 
prac pozwalających na ich przyznanie. Decyzje jury są ostateczne. 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć: 
1) zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie – w przypadku 

przesyłania pracy dziecka – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
2) oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu – w przypadku uczestnika, który 

ukończył 18 lat – Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 
 

§3 Specyfikacja techniczna 
1. Prace konkursowe powinny być pracami płaskimi, wykonanymi w dowolnej technice, 

maksymalny format pracy to A3 (42 x 29,7 cm).  
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2. Prace na odwrotnej stronie muszą zawierać poniższe informacje [drukowanymi literami]: 

-IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY,   
-WIEK,  
-IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/RODZICA, Z KTÓRYM BĘDZIEMY SIĘ KONTAKTOWAĆ W RAZIE 
WYGRANEJ, 
-BEZPOŚREDNI TELEFON DO OPIEKUNA/RODZICA AUTORA PRACY, 
-MIEJSCE ZAMIESZKANIA [MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT]. 

 
 

§4. Informacje o wręczeniu nagród 
1. Wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 11:00  
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio na I piętrze. Nagrody nie 
odebrane tego dnia pozostają w dyspozycji organizatora. 
2. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni o wygranej i zaproszeni na rozdanie 
nagród telefonicznie do 27 listopada 2018 roku.  
3. Laureaci biorąc udział w konkursie akceptują termin rozdania nagród i zobowiązują się do 
osobistego przybycia, lub wyznaczenia zastępstwa.  
4. Organizator rości sobie prawo do zmiany określonych w niniejszym regulaminie terminu 
bądź godziny rozdania nagród. Informacja ewentualnej zmianie daty bądź godziny wręczenia 
nagród zostanie przekazana laureatom nie później niż dwa dni przed nowo wyznaczonym 
terminem. 
5. Prace zwycięzców zamieszczone zostaną na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl i 
www.kujawsko-pomorskie.pl/gesina wraz z danymi autora, tj. imię, nazwisko, wiek i miejsce 
zamieszkania (miejscowość i powiat).  
6. Prace mogą być wykorzystywane w terminie późniejszym do celów promocyjnych 
następnych edycji kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”. 
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  
 

§5 Komisja Konkursowa 
1. Oceny nadesłanych prac  dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w 

składzie: 
1)  przewodniczący Komisji Konkursowej: przedstawiciel Galerii i Ośrodka 

Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 
2) członkowie Komisji Konkursowej: jeden przedstawiciel Biura Prasowego, jeden 

przedstawiciel Departamentu Promocji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego,  

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:  
1) kwalifikacja zgłoszonych prac do oceny, 
2) ocena zgłoszonych prac, 
3) przyznanie nagród i wyróżnień. 

3. Kryteriami oceny będą: 
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1) zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu, 
2) estetyka wykonania pracy 
3) pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu, 
4) trafność doboru środków plastycznych. 

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej 
liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji. 

5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych 
ich autorów. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
7. Komisja Konkursowa obraduje na podstawie niniejszego regulaminu.  

 
§6 Postanowienia końcowe 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z 
niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty 
zakończenia Konkursu.  
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 
skierowanej na adres Organizatora (Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń). 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.  
3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się 
postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.  
4. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.  
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000). 
6.Administratorem danych osobowych jest: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z 
inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub na adres poczty elektronicznej: 
iod@kujawsko-pomorskie.pl. 
8.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. 

9. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w 

konkursie.  

10. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, wiek) oraz umieszczenie tej informacji w 

materiałach promujących Województwo Kujawsko-Pomorskiego, jak również na stronach 

internetowych, portalach społecznościowych oraz mediach.  

11. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody podczas 

rejestracji, będą przetwarzane i używane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu 

oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

12. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku. 
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13. Zdjęcia z konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym 

mediom.  

14. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 rozporządzenia o ochronie danych) jedynie 

w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych 

związanych z realizacją konkursu.  

15. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

16. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

17. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu.  

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

 
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka 

w konkursie plastycznym  ,,Artystyczna gęś w kolorach tęczy” organizowanym przez  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w ramach kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina 2018” 
 

 
I. Wyrażam zgodę na udział  w ww. konkursie mojego dziecka  
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  
 
........................................................................................................................... 
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres korespondencyjny) 
 
 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 
dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, 
adresu) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z  ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn.  zm.). 
 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas finału konkursu w dniu  
3 grudnia 2018 roku, którego było uczestnikiem, na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl  
w celu ogłoszenia wyników konkursu, oraz ich przekazanie mediom w celu promocji 
Konkursu. 
 
IV. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje 
dziecko pracy konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej 
organizatora konkursu (www.kujawsko-pomorskie.pl), profilu w portalu społecznościowym 
(Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  
 
V. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej do Konkursu jest moje 
dziecko…………………………………………………….…….(imię nazwisko), które samodzielnie ją 
wykonało. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest  

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
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Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania,  

a podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
 

................................................................             ....................................... 
               Czytelny podpis rodzica          Miejscowość i data 
(Opiekuna prawnego)uczestnika konkursu                   
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
pełnoletniego uczestnika konkursu  

,,Artystyczna gęś w kolorach tęczy” organizowanego przez  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w ramach kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina 2018” 
 
 

 
 
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  
 
...........................................................................................................................  
(kontakt: telefon, e-mail, adres)  
 
 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych 
(imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach wynikających  
z organizacji konkursu zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 
r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn.  zm.). 
 
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu mojego wizerunku utrwalonego podczas finału konkursu i rozdania 
nagród w dniu  3 grudnia 2018 roku, którego byłam/em uczestnikiem, na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl w celu ogłoszenia wyników konkursu, a także przekazanie przez 
Organizatora zdjęć z finału konkursu mediom.  
 
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojej pracy 
konkursowej wraz z moim wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych  
z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora 
konkursu (www.kujawsko-pomorskie.pl), profilu w portalu społecznościowym (Facebook) 
oraz w innych formach utrwaleń.  
 
IV. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/ką pracy zgłoszonej do Konkursu 
oraz,że wykonałem/am ją samodzielnie. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest  

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 
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Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:  

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Posiadam prawo do wglądu w treść moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a 

podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 
................................................................             ....................................... 
   Czytelny podpis uczestnika konkursu                            Miejscowość i data
     
 

 


