
VII Artystyczny Przegląd Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności 

APLAUZ - Tarnów 2018 
Edycja plastyczna 

                                              
Regulamin uczestnictwa 

 
I. Organizatorzy: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, 
Tarnowskie Centrum Kultury, 
Szkoła Szczepanika w Tarnowie, 
Zakład Poprawczy w Tarnowie. 
 
II. Cele konkursu: 
1.Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej młodzieży. 
2. Promowanie osiągnięć młodzieży uzdolnionej plastycznie. 
3. Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze. 
 
Cel szczegółowy: 
Konkurs plastyczny  na wykonanie : 
- oficjalnego plakatu VII Artystycznego Przeglądu Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności- APLAUZ-
Tarnów 2018- nagroda za 1 miejsce , 
- oficjalnego plakatu VIII Artystycznego Przeglądu Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności- APLAUZ-
Tarnów 2019- nagroda za 2 miejsce . 
 
III. Warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu: 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.  
2. Tematyka prac plastycznych dotyczy Artystycznego Przeglądu Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności- 
APLAUZ-Tarnów 2018. 
3. Technika prac: dowolna. 
4. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną  pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną  
w formacie A3. Ilość prac nadsyłanych z jednej szkoły  jest nie ograniczona. Konkurs nie obejmuje prac  
przestrzennych.  
5. Na plakacie oprócz twórczego zamysłu autora, obowiązkowo powinien się znaleźć napis: 
 Artystyczny Przegląd Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności.  APLAUZ - Tarnów 2018. 

6. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora,  adres do korespondencji  

i dane placówki zgłaszającej pracę oraz imię i nazwisko opiekuna autora pracy.  

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy   

i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego 

oświadczenia pełnoletniego autora lub opiekunów autora nieletniego o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.), 

według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).  

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz zgodą na 
publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 
Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia 
pełnoletniego autora lub opiekuna autora o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu, 
według załączonego wzoru (Załącznik nr 2).  
 



IV. Termin i warunki nadsyłania prac: 
1. Opiekunowie uczestników przysyłają prace pocztą lub składają bezpośrednio, w terminie do 
6.06.2018 r. na adres Organizatora: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Rynek 7, 33-100 Tarnów, z dopiskiem APLAUZ - Tarnów 
2018 - edycja plastyczna. 
2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.  
4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.  
 
 V. Zasady przyznawania nagród: 
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana 
dalej Komisją. Komisję powołuje Dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury.  
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  
3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę 
drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  
4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.  
5. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.06.2018 r. 
7. Informacja o wynikach zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu. 
8. Uczestnicy  konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród  telefonicznie i pisemnie. 
9. Nagrodzone i wyróżnione  prace nadesłane do Organizatora zostaną zaprezentowane publiczności 
na wystawie plastycznej zorganizowanej w dniu finału APLAUZ-u, tj. 13 czerwca 2018 r. W w/w  
terminie  odbędzie się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów. 
10. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym 
Regulaminie. Szczegółowych informacji udziela za Organizatora :  
Krzysztof Wolak, tel:  509 313 363.                                                                                       
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                               Załącznik nr 1 do regulaminu - edycja plastyczna. 
  
……………………………………………………..  
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
………………………………………………………  
Imię i nazwisko  opiekuna  autora niepełnoletniego pracy konkursowej 
 
……………………………………………………..  
Adres zamieszkania uczestnika konkursu 
  
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora  Artystycznego Przeglądu Lawiny 
Animuszu, Uczucia, Zdolności – APLAUZ  oraz przetwarzaniu danych osobowych. Jako opiekun  prawny autora 
pracy konkursowej zatytułowanej:  „Oficjalny plakat  VII i VIII Artystycznego Przeglądu Lawiny Animuszu, 
Uczucia, Zdolności – APLAUZ ”, zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do konkursu plastycznego na  „oficjalny  
plakat  VII I VIII Artystycznego Przeglądu Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności - APLAUZ ”, oświadczam, iż jestem 
uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym 
oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu Artystycznego Przeglądu 
Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności - APLAUZ – autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, 
w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator konkursu 
oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.  
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora  
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 
wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym 
zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez 
Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących 
polach eksploatacji:  
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;  
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz wyświetlanie 
utworu pod adresami domenowymi Zamawiającego;  
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym;  
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji 
papierowej;  
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.  
Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie  
z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania 
w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.  
Jako opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na 
którym utrwalono utwór.  
Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku 
z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora 
konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  
Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). 
  
 
………………………………………………………………………………………………. 
Data i  podpis opiekuna prawnego niepełnoletniego autora  utworu. 
 


