
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „TARNÓW 690” 

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w konkursie. 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1.Organizatorem Konkursu „TARNÓW 690” (dalej „Konkurs”) jest Gmina Miasta Tarnowa 

– Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów. 

 

§ 2 

Termin  Konkursu  

 

1.Konkurs „TARNÓW 690” trwa od 9 listopada 7 grudnia 2020 r. 

2.Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi najpóźniej 

do 18 grudnia 2020 r.  

§ 3 

Cel Konkursu 

 

1. Celem konkursu jest kształtowanie poczucia dumy z rodzinnego miasta i szacunku wobec 

swojej małej ojczyzny wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także 

popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o postaci założyciela Tarnowa - Spycimira 

Leliwity i historycznym dziedzictwie 690 lat historii miasta. Zadaniem konkursu jest także 

podjęcie przez młode pokolenie próby nowego spojrzenia na miasto przyszłości. 

 

§ 4 

Tematyka i format prac  

 

1. Tematem prac w kategorii tematycznej TARNÓW 690 (I kategoria wiekowa – szkoły 

podstawowe klasy V- VIII, II kategoria wiekowa – szkoły ponadpodstawowe) 

powinna być ujęta w ramy plastyczne idea oraz samodzielna interpretacja dotycząca 

rozumienia poczucia dumy z Tarnowa, szacunku do malej ojczyzny oraz artystyczna 

refleksja w odniesieniu do słów TOŻSAMOŚĆ, DUMA, SZACUNEK, MAŁA 

OJCZYZNA związanej z dziedzictwem historycznym miasta.  

2. Tematem prac w kategorii tematycznej TARNÓW- NOWE SPOJRZENIE (I kategoria 

wiekowa szkoły podstawowe klasy I-IV, II kategoria wiekowa szkoły podstawowe 

klasy V- VIII, III kategoria wiekowa – szkoły ponadpodstawowe) powinna być ujęta 

w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca WYOBRAZENIA 

Tarnowa w przyszłości. 
3. W plastycznej kompozycji należy wyrazić własną interpretację artystyczną tematu. 

Praca powinna mieć formę plakatu, to znaczy powinna posiadać zarówno cechy 

informacyjne, jak i plastyczne. 

4. Prace muszą być wykonane w formie plakatu: nie mniejsze niż format A3 (297x420)  

i nie większe, niż format B1(1000 x 707 mm).  

5. W celu ukazania przez młodych twórców uczuć, skojarzeń i przemyśleń wynikających 

z analizy źródeł historycznych oraz ich wyobraźni możliwe jest wykorzystanie 

różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u, 

grafiki komputerowej, fotografii i innych technik mieszanych płaskich. Do udziału  

w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi. 



 

§ 5 

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych, a zgłoszenia prac do konkursu może dokonać każda publiczna  

i niepubliczna szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa z terenu Tarnowa.   

3. Każda praca powinna posiadać wypełniony czytelnie  formularz zgłoszeniowy 

właściwy dla danej kategorii tematycznej (załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy lub 

załącznik nr 3  Formularz zgłoszeniowy) czyli imię i nazwisko autora, nazwę szkoły 

oraz klasę, w jakiej uczy się autor pracy, a także adres e-mail szkoły i telefon 

kontaktowy.  

4. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną  

i przyklejoną metryczkę identyfikacyjną, właściwą dla danej kategorii tematycznej 

(załącznik nr 2 – Metryczka pracy konkursowej lub załącznik nr 4 – Metryczka pracy 

konkursowej). 

5. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują 

uczniów jego Regulaminie. 

6. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac. 

7. W terminie do 7 grudnia 2020 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście (po 

uprzednim umówieniu się telefonicznie- tel. 14 6889098) do Biura Promocji  

i Współpracy Zagranicznej UMT, 33-100 Tarnów, Rynek 7 (I piętro, pok. nr 11 od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00) 

8. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę właściwą dla danej kategorii tematycznej 

(załącznik nr 2 lub załącznik nr 4 do Regulaminu).  

9. Zgłoszone prace będą oceniane w kategoriach wiekowych dla poszczególnych 

tematów:  

a) temat TARNÓW 690 : klasy V - VIII szkół podstawowych oraz 

szkoły ponadpodstawowe  

b) temat TARNÓW- NOWE SPOJRZENIE : klasy I - IV szkól 

podstawowych, klasy V - VIII szkół podstawowych oraz szkoły 

ponadpodstawowe. 

10. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w kategorii tematycznej TARNÓW 690 

i jedną pracę w kategorii tematycznej TARNÓW- NOWE SPOJRZENIE. 

11. Zgłoszenie uznaje się za dostarczone w terminie, jeżeli zostanie doręczone  

12. Organizatorowi drogą pisemną lub osobiście do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz.15.00. 

13. Dane osobowe Uczestnika, podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane 

przez Organizatora, będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z art. 14 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), dalej „RODO”  

w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w 

celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu.  

 

 

 

 



§ 6 

Komisja Konkursowa 

 

1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega 

procedurze odwoławczej. 

 § 7 

Nagrody 

 

1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru najlepszych prac  

w każdej kategorii wiekowej dla każdej z kategorii tematycznych.  

2. Spośród wyłonionych Prac Komisja Konkursowa przyzna w każdej kategorii po  

3 nagrody i po 2 wyróżnienia. 

3. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac 

szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata. 

4. Laureaci Konkursu we wszystkich trzech kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe 

oraz dyplomy. 

5. Wartość łącznej puli nagród rzeczowych wynosi 3 tysiące złotych brutto. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania jednej lub kilku 

wymienionych nagród w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, iż żadna z prac 

na nią nie zasługuje. 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników Konkursu  

 i sposób wydania Nagród 

 

1. wynikach Konkursu nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni 

telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później niż 18 grudnia 2020 r. 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z 

opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników. 

4. Organizator planuje wystawę pokonkursową prezentującą zgłoszone Prace 

Konkursowe.  

                                                      § 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub 

zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 

2. Nadesłane w ramach konkursu plakaty nie będą zwracane autorom. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do 

celów promocyjnych, naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji  

z zachowaniem praw autorskich. 

4. Owszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje 

Organizator. 

 



§ 10 

Załączniki do Regulaminu 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy w kategorii tematycznej „TARNÓW 690” 

2. Załącznik nr 2 – Metryczka pracy konkursowej „TARNÓW 690” 

3. Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy w kat. tematycznej „TARNÓW-NOWE 

SPOJRZENIE” 

4. Załącznik nr 4 – Metryczka pracy konkursowej „TARNÓW-NOWE SPOJRZENIE’ 

5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

pieczątka  placówki                                                                              data  

 

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

 

                                                   FORMULARZ  ZGŁOSZENIA 

konkurs plastyczny na plakat 

„TARNÓW 690” 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  

  ZGŁASZAJĄCA PLACÓWKA 

             (PEŁNA NAZWA) 

  

TELEFON 

 E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA 
 (ZAKREŚL WŁAŚCIWE) 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V-VIII 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

 pod którego kierunkiem została wykonana 

praca 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ „TARNÓW 690” 

 

                    (wypełnioną metryczkę należy przykleić na odwrocie pracy) 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  

  

ZGŁASZAJĄCA PLACÓWKA        

PEŁNA NAZWA 

 

TELEFON 

 E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA 
 (ZAKREŚL WŁAŚCIWE) 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V-VIII 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 
pod którego kierunkiem została wykonana praca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

pieczątka  placówki                                                                                      data  

 

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

 

                                                   FORMULARZ  ZGŁOSZENIA 

konkurs plastyczny na plakat 

„TARNÓW- NOWE SPOJRZENIE” 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  

  ZGŁASZAJĄCA PLACÓWKA 

             PEŁNA NAZWA 

  

TELEFON 

 E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA 
 (ZAKREŚL WŁAŚCIWE) 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  KLASY I –IV 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  KLASY V-VIII 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

 pod którego kierunkiem została wykonana 

praca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ „TARNÓW-NOWE SPOJRZENIE” 

 

                    (wypełnioną metryczkę należy przykleić na odwrocie pracy) 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  

  

ZGŁASZAJĄCA PLACÓWKA        

 

 

 PEŁNA NAZWA 

 TELEFON 

 E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA 
 (ZAKREŚL WŁAŚCIWE) 

SZKOŁA PODSTAWOWA  KLASY I –IV 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  KLASY V-VIII 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 
pod którego kierunkiem została wykonana praca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 
 

Klauzula informacyjna RODO 
 

      Działając na podstawie art. 14 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), dalej „RODO” informuję, że w związku z 

organizacją konkursu „TARNÓW 690”, administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest 

Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, dalej 

„Administrator”. Kategorie danych osobowych obejmują jego: 

a) nazwisko i imię, 

b) adres e-mail, 

c) telefon, 

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora 

ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@umt.tarnow.pl. 

 

Administrator informuje: 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celu 

przeprowadzenia  konkursu „TARNÓW 690”, a także w celach informacyjnych, promocyjnych 

oraz w celach archiwalnych.  

1) podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne jest do realizacji celów, 

do jakich zostały zebrane, w tym do udziału w konkursie „TARNÓW 690”. 

3) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

4) Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, nie krócej jednak niż przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi lub do momentu spełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze, w tym przez okres wymaganej 

archiwizacji. 

6) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądania od Administratora 

dostępu do tych danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 

RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO). 

Ponadto masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich 

danych, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie 

będą profilowane. 

8) Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, 

iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałem/otrzymałam, zapoznałem/zapoznałam  

się z zawartymi w niej informacjami i przyjmuję je do wiadomości: 

 

 

Tarnów, dnia ……………2020 r.                                        ………………………………..……. 

                                                                                        Podpis i pieczątka szkoły  

 

mailto:iod@umt.tarnow.pl

