
 

Regulamin miejskiego konkursu plastycznego  

pn. „Piękne są nasze barwy ojczyste” 

 

§ 1. Idea konkursu 
 

Już najmłodsze pokolenie Polaków uczy się jak nazywa się kraj, w którym mieszka, 

poznaje symbole narodowe oraz historię własnego narodu. Ten proces jest długoterminowy 

i rozpoczyna się od rozbudzania patriotyzmu lokalnego - przywiązania do miejscowości,  

w której dzieci się urodziły, z którą są związane.  

W 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. W celu upamiętnienia tych wydarzeń, a także zachęcając  

do wzmocnienia więzi z małą Ojczyzną, Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza 

najmłodszych mieszkańców – dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III – do 

udziału w miejskim konkursie plastycznym pn. „Piękne są nasze barwy ojczyste”. Ideą 

konkursu jest stworzenie prac prezentujących symbol narodowy jakim jest flaga Polski na 

tle małej Ojczyzny jaką jest Miasto Bełchatów. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w miejskim konkursie plastycznym 

pn. „Piękne są nasze barwy ojczyste” zwanym w dalszej treści Regulaminu 

konkursem. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 13 kwietnia 2021 r. i kończy się 14 maja 2021 r.  

przy czym prace konkursowe można składać do 3 maja 2021 r. 

3. Cele konkursu: 

a) promocja Miasta Bełchatowa jako małej Ojczyzny wśród młodych bełchatowian; 

b) popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród 

młodych bełchatowian; 

c) kształtowanie wśród młodych bełchatowian świadomości i emocjonalnego 

przywiązania do tożsamości narodowej; 

d) wspieranie wychowania patriotycznego młodych bełchatowian poprzez formy 

aktywności artystycznej. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

§ 3. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta 
Miasta Bełchatowa, adres Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,  
97-400 Bełchatów. 

2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę 
odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu. Wydział Promocji Kultury i Sportu 
mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 215, tel. 



44/ 733 51 63 lub 44/ 733 51 62, e-mail: promocja@um.belchatow.pl i w dalszej 
treści zwany jest Biurem Organizatora. 

 
 

§ 4. Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs adresowany jest do dzieci zamieszkujących Miasto Bełchatów. Prace będzie można 
zgłaszać w dwóch kategoriach: 

a) dzieci w wieku przedszkolnym, 
b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 

 
 

§ 5. Terminy 
 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 13 kwietnia 2021 r. 
2. Zgłoszenie należy wysłać, zgodnie z § 6 pkt 4 w terminie do  3 maja 2021 r. do 

godz. 23:59 włącznie.  
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnych kanałów 

informacyjnych Miasta Bełchatowa (m.in. strony www.belchatow.pl, fanpage'u 
Miasta Bełchatowa) nie później niż 14 maja 2021 r. 
 

 
§ 6. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa 

 
1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest przedstawienie pracy plastycznej prezentującej 

polską flagę państwową w nawiązaniu do małej Ojczyzny jaką jest Miasto 
Bełchatów. 

2. Praca konkursowa możen być wykonana w dowolnej technice w formacie A4 lub A3. 
3. Prace konkursowe powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez 

rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące 
pracę  konkursową wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym przez rodzica lub 
opiekuna prawnego Formularzem Zgłoszeniowym/Oświadczeniem zwanym dalej 
formularzem (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy nadesłać w terminie do 3 maja 
2021 r. pocztą elektroniczną do Biura Organizatora na adres: 
konkurs@um.belchatow.pl 

4. W imieniu Uczestnika konkursu rodzic/opiekun prawny może złożyć tylko jedno 
zgłoszenie. 

5. Praca konkursowa nie powinna odbiegać od tematu konkursu. 
6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nigdzie publikowana i nagradzana. 
7. Do konkursu nie będzie dopuszczona praca konkursowa, której treść w jakikolwiek 

sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie 
przyjętymi normami społecznymi. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń 
Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem. 

9. Przystępując do konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza,  
że:  
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia  

i w sposób dobrowolny zgadza się na udział dziecka/podopiecznego na udział  
w konkursie, 

b) wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej lub telefonicznej  
od Organizatora,  

c) nie narusza prywatności, dóbr osobistych i praw autorskich innych osób, 
d) wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej dziecka/podopiecznego  

na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich 
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profilach na portalu społecznościowym facebook.pl (Miasto Bełchatów),  
w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa, innych materiałach 
promocyjnych Miasta Bełchatowa,  

e) nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji  
i rozpowszechniania przez Organizatora pracy konkursowej na podstawie 
podpisanego formularza zgłoszeniowego. 

10. Uczestnikami konkursu są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru 
telefonu i adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679. Dane osobowe są 
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonego konkursu oraz 
przekazania nagród. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem 
koniecznym  
do uczestnictwa i odbioru nagrody. 

11. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane przez 
Organizatora w związku z udziałem Uczestników w konkursie w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji,  
na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach 
w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów), w Miejskim 
Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa. 

12. Laureaci nagród w konkursie mogą zostać poproszeni przez Organizatora  
o dobrowolne wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu 
Laureata utrwalonego w związku z otrzymaniem nagrody, które wraz z imieniem  
i nazwiskiem mogą zostać opublikowane w celach dokumentacyjnych, 
promocyjnych i marketingowych przez Organizatora w Internecie, prasie, telewizji, 
na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl,na miejskich profilach 
w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów), w Miejskim 
Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa. 

13. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach dokumentacyjnych, 
promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej, w § 7 pkt 4 jest 
dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w konkursie, jak również na jego 
uprawnienie  
do otrzymania nagrody.  

14.  W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik może 
zostać wykluczony z konkursu. 
 
 

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
 
 

1. Organizator po zakończonym naborze prac konkursowych powoła 3-osobowe jury tj. 
przewodniczącego jury oraz członków. 

2. Jury przy ocenie zgłoszonej do konkursu pracy będzie brać pod uwagę następujące 
kryteria: 
a) zgodność z tematyką konkursu, 
b) oryginalność i kreatywne podejście do tematu konkursu, 
c) ogólne wrażenie estetyczne pracy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu  
bez podania przyczyny. Niezależnie od tego, Organizator konkursu zastrzega sobie 
prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie 
wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora. 



4. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w 
każdej z dwóch kategorii. 

5. Jury konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień, a także o 
nieprzyznaniu nagród lub innym ich podziale. 

6. Decyzja jury jest ostateczna. 
7. Lista Laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości. Wyniki zostaną 

ogłoszone nie później niż 14 maja 2021 r. poprzez zamieszczenie na oficjalnej 
stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz na profilu Miasta 
Bełchatowa na portalu społecznościowym facebook nagrodzonych prac 
konkursowych we wszystkich kategoriach. 

8. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną powiadomieni o terminie i 
sposobie przekazania nagród.  

9. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają gadżet promocyjny Miasta Bełchatowa. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku 
niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie 
został poinformowany. W takim przypadku nagroda/gadżet przepada. 
 

 
§ 8.Ochrona danych osobowych 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informuje,  
że przetwarzając dane osobowe Uczestników miejskiego konkursu „Piękne są nasze barwy 
ojczyste”: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miasto Bełchatów 
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie,  
ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: 
/umbelchatow/UMlub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta 
Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy 
drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 
iod@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/ 
SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 
Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42. 

4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika konkursu będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu 
uczestniczenia w konkursie pn. „Piękne są nasze barwy ojczyste”, przeprowadzenia 
konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także promocji Miasta Bełchatowa.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w konkursie i otrzymaniu nagrody.  

6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być podmioty uprawnione  
na podstawie przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu,  
w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane 
mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 
Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania 
systemów informatycznych, a także Członkom Komisji Konkursowej na podstawie 
wydanych upoważnień. 
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7. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres wynikający  
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi konkursu przysługuje: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 

2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 

Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe  
lub niekompletne, 

3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) (na 
podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679), 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 
Rozporządzenia2016/679),  

5) prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679), 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie (art. 

21 Rozporządzenia 2016/679). 
9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

11. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania  
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach 
będzie zamieszczona na stronie internetowej miasta www.belchatow.pl. 

 


