REGULAMIN KONKURSU NA ARTYSTYCZNĄ PAMIĄTKĘ NAWIĄZUJĄCĄ DO HISTORII I
WIELOKULTUROWOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na artystyczną pamiątkę nawiązującą do wielokulturowości Dolnego
Śląska (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Ochrony Krajobrazu (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie artystycznej pamiątki, która nawiązuje do historii i
wielokulturowości Dolnego Śląska, zwanej dalej „Pamiątką” oraz „Pracą konkursową”.
3. Praca konkursowa rozumiana jest jako fizycznie ukończona pamiątka.
4. Konkurs jest związany z realizacją projektu ThisPLACED „Odkrywanie na nowo krajobrazów i
tożsamości regionów kulturowych w Unii Europejskiej” realizowanego w ramach programu
Kreatywna Europa 2021-2027.
5. Celem niniejszego regulaminu jest określenie warunków i zasad przeprowadzenia Konkursu, a
także wyboru jego zwycięzców.

§2
Zasady konkursu
1. Konkurs opiera się na bezpłatnym i dobrowolnym udziale.
2. Praca zgłoszona do Konkursu musi być wykonana samodzielnie i być pracą autorską, nie może
też wcześniej być wykorzystana i zgłoszona do innego konkursu.
3. W ramach Konkursu każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 Pracę konkursową.
4. Praca konkursowa musi nawiązywać do wielokulturowości Dolnego Śląska. Więcej informacji
na temat wielokulturowości Dolnego Śląska w kontekście przygotowania Pracy konkursowej
można znaleźć w załączniku nr 1.
5. Konkurs składa się z 2 etapów:
a. I etap – wysłanie zdjęć i/lub materiału wideo stworzonej pamiątki w wyznaczonym
terminie określonym w pkt. 6 §2;
b. II etap – wysłanie wykonanej Pamiątki na adres wskazany przez Organizatora. Do II
etapu zakwalifikowane zostaną Prace konkursowe wybrane przez Jury. Uczestnicy,
których prace przejdą do II etapu, zostaną o tym poinformowani drogą mailową.
6. Konkurs zostanie poprowadzony wg następującego harmonogramu:
a. 10 października 2022 r. – ogłoszenie Konkursu;
b. 16 stycznia 2023 r. – zakończenie przyjmowania prac;
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c. 31 stycznia 2023 r. – ogłoszenie wyników I etapu i powiadomienie drogą mailową
autorów wybranych prac o przejściu do II etap.
d. 15 lutego 2023 r. – ostateczny termin otrzymania przez Organizatora wykonanej
pamiątki na adres wskazany przez Organizatora.
e. 15 marca 2023 r. – ogłoszenie wyników na stronie Organizatora
http://www.krajobraz.edu.pl/ oraz powiadomienie droga mailową autorów
wybranych prac o wygranej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
a. Gdy nie wpłynie żadna Praca konkursowa;
b. Gdy żadna z dostarczonych Prac konkursowych nie spełnia warunków regulaminu;
c. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych;
d. Zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.

§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 18 – 31 lat (w dniu wysłania zgłoszenia uczestnik
nie może mieć ukończonego 32 roku życia). W ten sposób Fundacja Ochrony Krajobrazu chce
wpierać twórczość osób młodych, co wpisuje się w ustanowienie roku 2022 Europejskim
Rokiem Młodzieży.
2. Ponadto warunkiem udziału w Konkursie jest również:
a. Samodzielne stworzenie Pracy konkursowej. Praca zgłoszona do Konkursu nie może
zostać wykonana przez osoby trzecie.
b. Zgłoszenie Pracy konkursowej poprzez wypełnienie i przekazanie formularza
zgłoszeniowego w terminie do 16 stycznia 2023 r. Formularz jest dostępny na stronie
internetowej Organizatora http://www.krajobraz.edu.pl/, a także stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.
c. Przekazanie podpisanego oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu i zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych.

§4
Zgłoszenie do konkursu
1. Aby uczestniczyć w Konkursie uczestnik zobowiązany jest wypełnić i przesłać formularz
zgłoszeniowy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, a także został
zamieszczony na stronie http://www.krajobraz.edu.pl/.
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a. Formularz zawiera: dane autora (imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz adres e-mail),
tytuł pracy, krótki opis idei pamiątki oraz elementów wielokulturowości Dolnego
Śląska wykorzystanych w Pracy, użytych materiałów, techniki wykonania Pamiątki.
2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy powinien zostać wysłany drogą mailową wraz
ze zdjęciami i/lub materiałem wideo Pracy konkursowej. Wypełniony formularz powinien
zostać zapisany w formacie doc. lub pdf., a zdjęcia w formacie .jpg lub .png i/lub materiał wideo
w formacie .mp4, .mov, .wmv lub .avi. Wskazane pliki należy wysłać na adres e-mail:
akraszewska@krajobraz.edu.pl do dnia 16 stycznia 2023 r. W przypadku jeśli wysłane
zgłoszenie będzie niekompletne Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania go w
Konkursie.
3. Uczestnik ma obowiązek podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu i znajduje się na stronie organizatora. Projekty zgłoszone do Konkursu muszą być
podpisane i opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację z ich autorem.
4. W przypadku zakwalifikowania do II etapu Konkursu, uczestnik zobowiązany jest wysłać
wykonaną Pamiątkę na adres wskazany przez Organizatora. Koszt wysyłki pokrywa uczestnik.

§5
Szczegóły dotyczące Prac konkursowych
1. Prace konkursowe powinny być zgodne z samą definicją pamiątki, która według Słownika
Języka Polskiego oznacza „drobny przedmiot przypominający jakąś osobę, jakieś miejsce lub
zdarzenie” 1. Do przykładowych form, które mogą być przedmiotem konkursu należą między
innymi:
a. rzeźba i płaskorzeźba;
b. malarstwo, rysunek, kolaż, grafika (w tym grafika użytkowa, np. plakat);
c. fotografia;
d. rzemiosło artystyczne;
e. wyroby ze szkła, wyroby płóciennicze;
f. drobne przedmioty codziennego użytku np. magnesy, piny, pocztówki etc.;
g. inne wytwory rękodzieła artystycznego;
h. materiał audiowizualny;
i. i inne.
2. Podczas oceny Prac konkursowych pod uwagę będą brane następujące kryteria:
a. Nawiązanie stylistyczne i merytoryczne do wielokulturowości Dolnego Śląska;
b. Wysoki poziom artystyczny - w tym potencjał pamiątki w zakresie promocji
wielokulturowości Dolnego Śląska;
c. Oryginalność pamiątki.
3. Wymogi techniczne pracy:

1

https://sjp.pwn.pl/slowniki/pami%C4%85tka.html

3

a. Uczestnicy powinni wysłać min. 3 zdjęcia konkursowej pracy lub krótkie nagranie
wideo. Zdjęcia w formacie .jpg lub .png lub materiał wideo w formacie .mp4, .mov,
.wmv lub .avi należy wysłać na adres e-mail akraszewska@krajobraz.edu.pl.
b. Dodatkowo poza zdjęciami uczestnicy powinni załączyć formularz zgłoszeniowy w
formacie pliku .doc lub .pdf, który omówiony został w pkt. 1 §4.

§6
Nagrody i wyróżnienia
1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
a. I miejsce – Reprezentowanie Polski na międzynarodowych warsztatach artystycznych
ThisPLACED „Tu Umiejscowieni” w jednym z trzech krajów partnerskich (Hiszpania, Włochy
lub Serbia). Zwrot przez Organizatora kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia
podczas wyżej wymienionego wydarzenia.
b. Wyróżnione prace (max. 3) – udział w warsztatach artystycznych ThisPLACED „Tu
Umiejscowieni” organizowanych w Polsce. Zwrot przez Organizatora kosztów podróży,
zakwaterowania oraz wyżywienia podczas wyżej wymienionego wydarzenia.
2. Decyzje są ostateczne i niepodważalne, a od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
3. Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu zostaną opublikowane m.in. na
stronie internetowej Organizatora http://www.krajobraz.edu.pl/, stronie projektowej
ThisPLACED oraz na portalu społecznościowym Facebook.

§7
Prawa autorskie
1. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do
Pracy konkursowej zgłaszanej do Konkursu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w tym
zakresie.
2. W razie zgłoszenia się do Organizatora jakiejkolwiek osoby z roszczeniami z tytułu naruszenia
jej praw w związku z Pracą konkursową, uczestnik zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia roszczeń tej osoby oraz do zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności i
obowiązku świadczenia z tego tytułu.
3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Prac z udziału w Konkursie ze względu na
naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich.
4. Z chwilą złożenia Pracy konkursowej do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi zgodę do
korzystania i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby Konkursu.
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§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub nie
złożą podpisanej Formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia, zostaną odrzuceni a ich Prace
konkursowe nie zostaną ocenione.
2. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego
regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym praw do nagrody na rzecz osób trzecich lub
innych podmiotów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych
danych przez uczestnika oraz za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie udziału w
Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, jak również za czasowe lub stałe
zablokowanie strony uniemożliwiające przesłanie zgłoszenia do Konkursu.
6. Fundacja Ochrony Krajobrazu będzie wykorzystywać wysłane prace wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu w ramach projektu ThisPLACED.
7. Nadesłane Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w
szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeksu cywilnego, 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 i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych jest Fundacja
Ochrony Krajobrazu z siedzibą w 58-506 Jelenia Góra, ul. Jana Kiepury 1/9, zwany dalej
„Administratorem”.
2. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest: organizacja
i wyłonienie zwycięzcy Konkursu na artystyczną pamiątkę nawiązującą do wielokulturowości
Dolnego Śląska.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. c (w
związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i e (wykonywaniem
przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit. g (niezbędne ze względów
związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do
ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i
interesów osoby, której dane dotyczą).
4. Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych - mogą zostać udostępnione
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu,
tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe oraz prawnicze.
5. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych
osobowych uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, adres zamieszkania a) Administrator nie przekazuje danych osobowych
uczestnika poza teren EU/EOG.
6. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania
przez Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu, a także po tym czasie do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Konkursu.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora Uczestnikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
c. do usunięcia danych
d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f.

do przenoszenia danych;

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
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h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.
Administrator informuje również, że:
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, Administrator - zarówno
przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania - wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad
ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić
wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Historia i wielokulturowość Dolnego Śląska w kontekście prac konkursowych
2. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika

7

