
REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem   Konkursu   jest  Prezydent   Miasta   Lublin,   zwany   dalej
„Organizatorem”.

2. Konkurs  ma  za  zadanie  promować  idee  Unii  Europejskiej,  efekty  realizacji
projektów  inwestycyjnych  współfinansowanych  ze  środków  europejskich
na terenie Gminy Lublin, wiedzę na temat funduszy europejskich wśród dzieci
i młodzieży oraz Jubileusz 450-lecia Unii Lubelskiej. 

3. Oczekujemy prac konkursowych w formacie A3.  Tegoroczny temat  konkursu
to: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej".    
Celem prac  plastycznych  jest  pokazanie  w  formie  artystycznej  jak  wyglądał
Lublin  450  lat  temu,  a  jak  dziś,  po  15  latach  członkostwa  Polski  w  Unii
Europejskiej.
W  pracy  plastycznej  powinny  się  znaleźć  odniesienia  do  roku  1569,  kiedy
została  zawarta  Unia  Lubelska  pomiędzy  Koroną  Królestwa  Polskiego
a Wielkim Księstwem Litewskim. Ponadto ważne będzie ukazanie w pracach
Lublina „dziś”, po 15 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej i korzyściach
jakie  miasto zyskuje  z  tego tytułu,  przede wszystkim poprzez uwzględnienie
lubelskich inwestycji  współfinansowanych z funduszy Unii  Europejskiej, które
świadczą o europejskości miasta Lublin.

4. Informacje przybliżające zakres tematyczny projektów inwestycyjnych znajdują
się na stronie: https://lublin.eu/lublin/lublin-w-ue/projekty-inwestycyjne/  .

5. Komisja  Konkursu  będzie  oceniać  kreatywność,  wyobraźnię,  indywidualne
podejście  do tematu,  walory artystyczne,  pomysłowość i  estetykę wykonania
prac konkursowych. 

6. Konkurs skierowany jest do dzieci w dwóch kategoriach:
1) szkoła podstawowa – klasy I - III – prace indywidualne;
2) szkoła podstawowa – klasy IV - VIII  (w tym III  klasy Gimnazjum) – prace

indywidualne.
7. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci oraz młodzież ze szkół z terenu miasta

Lublin  spełniający  kryteria  określone  w  ust.  6,  zwani  dalej  Uczestnikami
Konkursu.

8. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.
9. Uczestnik Konkursu ma prawo do zgłoszenia tylko jednej pracy konkursowej

do  Konkursu.  W  przypadku  przesłania  większej  liczby  prac  konkursowych,
uczestnik zostanie wykluczony.

10. Prace konkursowe – format A3 (594mm×841mm)  w technice dowolnej – będą
przyjmowane  w  terminie  do  dnia  19.04.2019 r.  w  siedzibie  Urzędu  Miasta
Lublin,  Wydziału  Funduszy  Europejskich,  ul.  Peowiaków  13,  20-007  Lublin,
pokój  numer  29A,  osobiście  lub  za  pośrednictwem  poczty.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia konkursu plastycznego „Europejski Lublin oczami młodych artystów” – edycja 2019,  wprowadzenia
Regulaminu Konkursu, powołania Komisji Konkursu oraz wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursu

https://lublin.eu/lublin/lublin-w-ue/projekty-inwestycyjne/


11. Prace konkursowe  muszą  być  czytelnie  podpisane  imieniem  i  nazwiskiem
uczestnika,  tytułem pracy,  nazwą szkoły i  nazwą klasy,  do  której  uczęszcza
uczestnik. 

12. Wraz z pracami konkursowymi należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz
zgłoszeniowy do Konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

13. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
14. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na portalu miasta Lublin:

www.lublin.eu, dostępny jest także w siedzibie Wydziału Funduszy Europejskich,
ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin. 

15. Administratorem  danych  osobowych  Uczestnika  Konkursu  oraz
rodzica/ opiekuna  prawnego/nauczyciela  prowadzącego  jest  Prezydent  Miasta
Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.

16. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu
zgłoszeniowym  jest  zgoda  (zgodnie  z  art.  6  ust.1  lit.  a  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),
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

17. Dane  osobowe  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna
prawnego/ nauczyciela  prowadzącego przetwarzane  będą  w  celu  organizacji
i  przeprowadzenia  Konkursu  „Europejski  Lublin  oczami  młodych  artystów”  -
edycja 2019.

18. Podanie  przez  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna
prawnego/ nauczyciela prowadzącego danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne dla celów przeprowadzenia Konkursu.

19. Warunkiem udziału  w  Konkursie  jest  posiadanie  przez  uczestnika  wszelkich
praw do prac. Przesłanie podpisanego Formularza zgłoszeniowego do Konkursu
oznacza  deklarację  rodzica/opiekuna  prawnego,  że  praca  konkursowa  nie
narusza  prawa,  w  tym,  w  szczególności  dóbr  osobistych  osób  trzecich  oraz
że jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych
od  osób  trzecich,  a  w  przypadku  wystąpienia  osób  trzecich  z  takimi
roszczeniami, zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób.

20. Przesłanie  Formularza  zgłoszeniowego  do  Konkursu  oznacza  jednocześnie
przekazanie  Organizatorowi  wszelkich  autorskich  praw  majątkowych  i  praw
pokrewnych do niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej pracy. Przeniesienie
to następuje w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości lub
w części, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
Ponadto przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu stanowi wyrażenie
zgody  na  wszelkie  utrwalanie  i  zwielokrotnianie,  inne  niekomercyjne
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie pracy konkursowej, jej odtwarzanie,
wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych. 

21. Za niedopuszczalne  uznaje się  przesyłanie prac konkursowych zawierających
treści  sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe.

22. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
23. Wyboru  najlepszych  prac  konkursowych  dokona Komisja  Konkursu.  Decyzje

podjęte  przez  Komisję  Konkursu  są  ostateczne  i  nie  przysługuje  od  nich
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odwołanie. 
24. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.  

 Dla zwycięzców każdej z kategorii przewiduje się następujące nagrody:  
1) I miejsce – nagroda indywidualna o wartości do 500 PLN
2) II miejsce – nagroda indywidualna o wartości do 400 PLN
3) III miejsce – nagroda indywidualna o wartości do 300 PLN

25. Nominowani  zostaną  powiadomieni  o  wyniku  Konkursu  telefonicznie  oraz
otrzymają  zaproszenie  na  uroczystość  wręczenia  nagród.  Wyniki  Konkursu
zostaną również opublikowane na portalu miasta Lublin: www.lublin.eu. 

26. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu.
27. Pracownicy  Wydziału  Funduszy  Europejskich  do  kontaktu  w  sprawach

związanych z Konkursem: 
1) Łukasz Domszy, e-mail: ldomszy@lublin.eu, tel. 81 466 28 11;
2) Łukasz Bijas, e-mail: lukasz.bijas@lublin.eu, tel. 81 466 28 12.
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