
 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

 „ZwierzObraz” 

 
 Preambuła  

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Dziedzictwa 

Kulturowego. Celem ERDK jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego 

wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy. A także pokazanie dziedzictwa 

kulturowego w całej jego różnorodności, materialnej i nie, jako dorobku przeszłych pokoleń, 

bardzo mocno wpływającego na naszą teraźniejszość. Wśród celów Roku znalazło się także 

zwiększanie wkładu europejskiego dziedzictwa kulturowego w rozwój sektora kultury 

i sektora kreatywnego, a także promowanie dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla 

współczesnej kreatywności i innowacyjności. Stąd też Międzynarodowe Centrum Kultury, 

polski koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego z ramienia Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pragnie zaprosić najmłodszych do udziału w konkursie 

plastycznym „ZwierzObraz”. 

Konkurs ma na celu z jednej strony promocję i stymulowanie wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego jako punktu wyjścia do twórczych i niekonwencjonalnych projektów. Z drugiej 

zaś, chcemy zachęcić najmłodszych odbiorców i ich rodziców do poznawania dziedzictwa 

kulturowego. Tym samym pragniemy upowszechnić znajomość dzieł sztuki polskiej.  

Założeniem Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej kreatywną 

interpretację dzieła sztuki polskiej przedstawiającego zwierzę lub zwierzęta.  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie 

(31-008), przy Rynku Głównym 25, wpisane do rejestru RNiK pod numerem - 2/92, 

posługujące się numerem NIP 6751000104, zwane dalej „Organizatorem”.  

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”, będzie czuwać 

nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdą 

przedstawiciele Organizatora i osoby powołane przez Organizatora.  

3. Konkurs odbywa się pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.  

4. Partnerem konkursu jest portal internetowy CzasDzieci.pl  

5. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można pobrać ze strony www.mck.krakow.pl 

Wszelkie zmiany i modyfikacje regulaminu Konkursu, Organizator będzie zamieszczać na 

wskazanej wyżej stronie.  



 

6. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z Konkursem jest: Angelika Madura, e-mail: 

a.madura@mck.krakow.pl, tel.: 12 42 42 860 

7. Konkurs rozpoczyna się 25 września 2018 r.  i trwać będzie do 5 listopada 2018 r.  

§ 2 

Cel i przedmiot Konkursu 

1. Celem Konkursu jest :  

 upowszechnianie wiedzy związanej z dziedzictwem wśród dzieci i ich rodziców;  

 rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci; 

 promocja dzieł sztuki polskiej wśród dzieci i ich rodziców.  

2. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne przedstawiające kreatywną interpretację 

dzieła sztuki polskiej przedstawiającego zwierzę lub zwierzęta. Interpretacja tematu jest 

dowolna.  

3. Interpretacja tematu może opierać się na wizerunkach zwierząt zaczerpniętych z książki 

„Zwierzyniec”, których lista stanowi załącznik 3 niniejszego regulaminu.  

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział dzieci w wieku od 3 do 11 lat 

zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie 

lub dostarczenie zgłoszenia, zgody na udział oraz formularza zgłoszeniowego.  

3. Zgodę na udział w Konkursie wyraża się poprzez stworzenie pracy plastycznej i wypełnienie 

odpowiedniego formularza konkursowego przez rodziców lub prawnego opiekuna dziecka. 

Brak zgody podpisanej przez rodzica lub opiekuna jest równoznaczny z niedopuszczeniem 

pracy do udziału w Konkursie.  

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz 

członków Komisji Konkursowej. Przez rodzinę rozumie się  zstępnych lub przysposobionych  

pracowników Organizatora lub członków Komisji Konkursowej. 

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi 

Uczestnik Konkursu.  

§ 4 

Wymagania dotyczące prac 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice płaskiej 

o maksymalnym formacie A3 tj. 29,7 x 42 cm. Temat pracy: „ZwierzObraz”, czyli kreatywna 

interpretacja dzieła sztuki polskiej przedstawiającej zwierzę lub zwierzęta. 

2. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, 

dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. Do Konkursu dopuszcza się wszelkie 

formy plastyczne płaskie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac niezgodnych z tematyką, 

będących interpretacją dzieła sztuki niepolskiej, o zbyt niskiej jakości technicznej, a także 



 

naruszające godność człowieka, przyjęte normy obyczajowe oraz prawa osobiste 

i majątkowe innych osób, bez podawania przyczyny ich odrzucenia.  

§ 5 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.  

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać: 

 pracę plastyczną płaską wykonaną w dowolnej technice o maksymalnym formacie 

A3 tj. 29.7 x 42 cm; 

 wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik 1 do Regulaminu;  

 podpisaną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, stanowiące załącznik 2 do 

Regulaminu.  

3. Zgłoszenia można dokonywać w wybrany sposób poprzez: 

 przesłanie pocztą na adres: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 

31-08 Kraków,  

 dostarczenie osobiście na adres: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek 

Główny 25, 31-008 Kraków. 

4. Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 5 listopada 2018 r., do godz. 23:59:59.  

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora do celów związanych z Konkursem i jego promocją. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnicy 

mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na 

warunkach określonych w rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

7. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie.  

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.  

§ 6 

Ogłoszenie wyników 

1. Po upływie terminu zgłoszeń, Komisja dokona oceny prac pod względem zgodności 

z tematyką, estetyki pracy, samodzielności, walorów artystycznych oraz kreatywnej 

interpretacji tematu, a następnie wyłoni zwycięzców Konkursu.  

2. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez Organizatora, e-mailowo 

i telefonicznie, o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia. Informacje umieszczone zostaną 

również na stronie internetowej www.mck.krakow.pl 

3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane na wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 

19 listopada 2018 r., w siedzibie Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo własności  egzemplarza przesłanych lub w inny sposób 

dostarczonych Organizatorowi i nagrodzonych oraz wyróżnionych prac. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Spośród nadesłanych prac przygotowana zostanie przez Organizatora czasowa wystawa 

pokonkursowa, trwająca od 19 listopada 2018 r. do 25 listopada 2018 r., w jego siedzibie.  



 

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem prac 

przekazanych na Konkurs i udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie 

z nich przez czas nieoznaczony nie krótszy niż 5 lat,  na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym.  

zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 o prawie autorskim I prawach pokrewnych.  

8. Każdy uczestnik, którego praca zostanie zgłoszona do Konkursu otrzyma książkę 

“Zwierzyniec”, wyd. Dwie Siostry.  

9. Organizator przewiduje wyłonienie trzech najlepszych prac i przyznanie im kolejne I, II i III 

miejsca, a także wyróżnienie prac charakteryzujących się wyjątkową inwencją twórczą.  

10. Dla autorów zwycięskich prac Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o wartości kolejno 

200 zł, 150 zł oraz 100 zł, w skład których wchodzić będą gadżety, publikacje oraz materiały 

plastyczne i kreatywne. Dla autorów wyróżnionych prac Organizator przewiduje nagrody 

rzeczowe o wartości 50 zł.   

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną.  

12. Nagrody, o których mowa w ust. 10 oraz książki, o których mowa w ust. 8 zostaną wręczone 

na wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 19 listopada 2018 r., w siedzibie 

Organizatora.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator uprawniony jest do zmian w Regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia Konkursu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy 

polskiego kodeksu cywilnego , w szczególności art. 919-921.  

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy Konkursu “ZwierzObraz”. 

2. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na udział w Konkursie. 

3. Zbiór wybranych wizerunków zwierząt w sztuce polskiej.  


