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REGULAMIN KONKURSU O POGÓRZU 

pn. „Interpretacja baśni i legend mojego regionu” 

 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Organizatorami konkursu są: Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Ryglicach. 

2. Patronat lokalny objął: Burmistrz Ryglic – Paweł Augustyn. 

3. Patronat honorowy objął Starosta Tarnowski – Roman Łucarz. 

4. Patronat medialny objął portal - Ryglice -Okolice Portal Internetowy.  

 

II. CELE KONKURSU: 

1 Rozbudzenie w dzieciach oraz młodzieży zainteresowania historią oraz kulturą własnej miejscowości 

i regionu. 

2 Poznanie przez młodych ludzi baśni, legend i opowieści związanych z własną okolicą. 

5. Międzypokoleniowe rozmowy wnuków z dziadkami, dzięki którym młodzi ludzie będą mieli okazję 

dowiedzieć się jakie baśnie, podania i legendy związane są z ich rodzinną miejscowością. 

6. Uczulenie młodych ludzi na potrzebę dbania o historię i kulturę regionalną poprzez przekaz ustny za 

pomocą którego baśnie, podania i legendy były przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

7. Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości. 

8. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie twórczości artystycznej. 

9. Budzenie wrażliwości plastycznej i poczucia estetyki. 

10. Korzystanie z różnorodnych technik wykonania prac. 

11. Zaprezentowanie prac na wystawie. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Konkurs organizowany jest dla młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Ryglice. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

1) w kategorii I dla uczniów klas IV-VIII; 

2) w kategorii II dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla dorosłych. 

 

IV. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Prace należy złożyć do 13 listopada 2020 roku (włącznie) w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Ryglicach. Prace można składać w godzinach pracy Biblioteki. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą: Oświadczenia dostępnego na stronie 

internetowej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie (www.psr.tuchow.pl) oraz na 

stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach (www.bibliotekaryglice.pl). Za 

niepełnoletnich uczestników konkursu oświadczenie podpisuje jego rodzic lub opiekun prawny. 

3. Złożenie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego regulaminu. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do pracy na 

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej ilości publikacji i w dowolnym nakładzie, 

używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń (np.: nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, opracowania),  

mailto:psr@interia.pl
http://www.psr.tuchow.pl/
http://www.bibliotekaryglice.pl/


                            
 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 

 
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel./fax 14 652 44 04, psr@interia.pl,  NIP 993 047 36 31 

 

 

a także prezentowanie pracy na wystawach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez 

organizatora konkursu, oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

5. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne  

z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonego egzemplarza pracy.  

6. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może wystawić tylko 1 pracę. 

7. Prac zbiorowych nie przyjmujemy. 

8. Prace muszą stanowić własność uczestnika konkursu, nie mogą naruszać praw autorskich osób 

trzecich oraz nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane czy nagradzane. 

9. Technika wykonania pracy może obejmować: rysunek, malarstwo, grafikę.  

10. Prace mogą być wykonane jedynie w formacie A3 – praca powinna posiadać passe-partout  

o szerokości ok. 4 cm. Okno obrazu ma mieć wymiary 34 cm x 22 cm. 

11. Praca powinna być czytelnie opisana. Opis należy umieścić w prawym dolnym rogu na jego 

zewnętrznej stronie i powinien zawierać: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek uczestnika, oznaczenie 

kategorii konkursu, nr telefonu. 

12. Prace muszą odzwierciedlać temat konkursu tj. „Interpretacja baśni i legend mojego regionu”. 

 

V. KRYTERIA OCENY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

1. Przesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, które wyłoni laureatów  

i przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii. 

2. Kryteria oceny wykonawców: 

1) właściwy wybór tematyki pracy, zgodnie z tematem konkursu; 

2) interpretacja  uczestnika; 

3) kreatywność uczestnika; 

4) staranność wykonania pracy i jej estetyka. 

3. Werdykt ustalony przez jury jest ostateczny. 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 19 listopada 2020 r. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Pogórzańskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju w Tuchowie (www.psr.tuchow.pl) oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Ryglicach (www.bibliotekaryglice.pl). 

6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa, a pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii 

otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

VI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu, rodziców/opiekunów 

prawnych, osób przygotowujących jest Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie ul. 

Chopina 10, 33-170 Tuchów; NIP: 9930473631, REGON: 120207254; oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ryglicach ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2, 33 – 160 Ryglice. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności z Rozporządzeniem 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, zwanym 

dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  

3. Szczegółowe informacje w aspekcie przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu, 

rodziców/opiekunów prawnych znajdują się w oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Przystępując do udziału w konkursie uczestnik lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego – rodzic 

lub opiekun prawny:  

1) Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich lub swojego  dziecka (kategorie 

danych: imię i nazwisko, wiek, nr telefonu, miejscowość zamieszkania) w celach niezbędnych 

do zorganizowania i przeprowadzenia ww. konkursu, w tym w celu informacyjno-
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promocyjnym związanym z ww. konkursem na stronie internetowej Pogórzańskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie (www.psr.tuchow.pl) oraz na stronie internetowej 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach (www.bibliotekaryglice.pl) oraz w mediach  

i w prasie lokalnej. Oświadczenie ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania lub do wycofania zgody na ww. przetwarzanie.  

2) Wyraża zgodę na wykorzystanie (przetwarzanie) zarejestrowanego i przekazanego wizerunku 

swojego lub dziecka poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w Internecie (w tym na stronie 

internetowej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie www.psr.tuchow.pl oraz 

na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach www.bibliotekaryglice.pl) 

oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także w mediach 

społecznościowych (facebook) oraz w prasie lokalnej. Wyrażenie zgody obejmuje 

przetwarzanie wizerunku swojego lub dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich 

nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Pogórzańskie 

Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ryglicach 

na potrzeby organizacji i przeprowadzenia ww. konkursu. 

3) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

4) Dla potrzeb ww. konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 

innych osób na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

5) Wizerunek uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika, 

lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych. 

6) Jednocześnie uczestnik lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego - rodzic/opiekun prawny 

oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw. 

7) Oświadczenie ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 

w klauzuli informacyjnej lub do momentu ewentualnego wycofania zgody uczestnika. 

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.  

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania indywidualnych ustaleń w sprawach spornych 

związanych z konkursem, a nieobjętych niniejszym regulaminem. 

2. Wszelkie kwestie niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
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