
REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń”

§1
Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu „Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń” jest Prezydent Miasta 

Lublin we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

2. Konkurs realizowany jest w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus”.

§2
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

• popularyzacja działań „Programu Rodzina Trzy Plus”;

• popularyzacja wiedzy Lublinie - rozbudzanie zainteresowań historią miasta poprzez poznawanie 

indywidualnych dziejów rodzin;

• pokazanie  najpiękniejszych  zakątków  miasta,  kształtowanie  poczucia  własnej  tożsamości 

i popularyzowanie przez sztukę naszego regionu;

• pobudzanie świadomości na temat roli rodziny, zwrócenie uwagi na znaczenie więzi rodzinnych 

w życiu człowieka;

• promowanie takich wartości jak rodzina, przyjaźń, miłość, tolerancja, wsparcie;

• kształtowanie umiejętności kreatywno – krytycznego myślenia oraz korzystania ze wspomnień 

rodzinnych;

• łamanie stereotypów o osobach starszych, poprzez promowanie integracji międzypokoleniowej;

• uświadomienia młodym postaw i uniwersalnych wartości, takich jak: miłość do ojczyzny, godność 

każdej osoby, odpowiedzialność, tradycja, wiara, otwartość, tolerancja i szacunek;

• wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej;

• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;

• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
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§3
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do dzieci z dużych rodzin, członków Programu „Rodzina Trzy 
Plus”, w wieku od 4 do 10 lat oraz ich babć i dziadków.
2. Uczestnicy Konkursu mogą zostać podzieleni na kategorie wiekowe tj:

• I kategoria - dzieci w wielu od 4 do 5 lat oraz ich dziadkowie; 

• II kategoria - dzieci w wielu od 6 do 8  lat oraz ich dziadkowie,

• III kategoria – dzieci w wieku 9-10 lat oraz ich dziadkowie.

§4
Czas trwania Konkursu

1.  Konkurs  odbędzie  się  w dniu  28  września 2019  r.,  w  siedzibie Domu Słów  Ośrodka  „Brama 
Grodzka – Teatr NN” w Lublinie przy ul. Żmigród 1 w Lublinie.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do 1 grudnia 2019 r.

§5
Zasady Konkursu

1. Konkurs  „Rodziny  inspirują  Lublin  –  Lublin  wielu  pokoleń”  ma  charakter  zamknięty 
i zorganizowany jest wyłącznie dla dzieci oraz ich babć i dziadków, o których mowa w § 3 niniejszego 

Regulaminu.

2. Zadanie wykonywane będzie w parach tj. dziecko razem z babcią lub dziadkiem.
W  wyjątkowych  sytuacjach  praca  może  być  wykonywana  z  udziałem  rodzica  (zamiast 
babci/dziadka). Ostateczna decyzja dotycząca zezwolenia na wykonywanie pracy z rodzicem należy do 

Organizatora.

3. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa (zakwalifikowanego do tej samej kategorii  konkursowej lub 

innej, o czym mowa w §3) ten sam dziadek lub babcia może pomagać w wykonaniu zadania zarówno 

jednemu jak i drugiemu dziecku.

4. Tematyka prac plastycznych nawiązywać będzie do hasła Konkursu: „Rodziny inspirują Lublin – Lublin 

wielu pokoleń”.

5. Zadaniem pary uczestników będzie wykonanie jednej pracy plastycznej w technice płaskiej (collage, 

rysunek, malarstwo,).

6. W trakcie  trwania  Konkursu zapewniona zostanie  opieka pedagogiczna oraz  pomoc specjalistów 

w dziedzinie sztuk pięknych – pracowników Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

7. Materiały do wykonania konkursowych prac plastycznych przygotowane zostaną przez Organizatora.
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8. Wykonane prace konkursowe stanowią własność Organizatora.

9.  Przystąpienie  do  Konkursu  oraz  akceptacja  poniższego  Regulaminu  następuje  w  momencie 

podpisania  i  złożenia  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  reprezentującego  uczestnika  Konkursu 

Formularza zgłoszeniowego.

10.  Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego na 

gromadzenie, przetwarzanie i publikację danych osobowych wraz z wizerunkiem uczestnika Konkursu. 

Organizator  może  publikować  i  przetwarzać  dane  osobowe  w  zakresie  i  celach  związanych  z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród 

oraz promocją Konkursu. Organizator Konkursu może także wykorzystywać dane osobowe w celach 

upowszechnienia  i  eksploatacji  prac  plastycznych  (publikowanie  danych  uczestników  Konkursu 

w internecie, w wydawnictwach wszelkiego typu, w miejscach użyteczności publicznej wskazanych przez 

Organizatora).  Niniejsza  zgoda  wyrażana  jest  poprzez  złożenie  podpisu  przez  rodzica/opiekuna 

prawnego pod treścią  oświadczenia o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie i  przechowywanie  danych 

osobowych przez Organizatora (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000 i 1669 oraz Dz.U. z 2019 r., poz. 730.) oraz zgodnie z art. 6  

ust.1 pkt a) oraz 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) , stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego.

11.   Z  chwilą  przesłania  Formularza  zgłoszeniowego  autor  przenosi nieodpłatnie,  bez  ograniczeń 

czasowych, ilościowych i terytorialnych, na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do pracy na 

polach eksploatacji wskazanych w art. 50. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego  1994  r.  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1191  ze  zm.),  w  tym w szczególności:  w  zakresie  utrwalania 

i zwielokrotniania,  wykorzystywania  techniką  reprograficzną,  drukarską,  cyfrową  i  zapisu 

magnetycznego,  audiowizualną,  na jakichkolwiek  nośnikach,  bez  ograniczeń co do ilości  i  wielkości 

nakładu;  w  zakresie  obrotu  egzemplarzem  albo  egzemplarzami,  na  których  utrwalono  prace  – 

wprowadzanie do obrotu,  użyczenia;  w zakresie rozpowszechniania prac -  publicznego wystawiania, 

wyświetlania,  odtworzenia  oraz  nadawania  i  reemitowania,  a  także  publicznego  udostępniania  prac 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Autor 

wyraża  również  zgodę na  wykonywanie  praw  autorskich  zależnych,  w  szczególności  na  twórcze 

przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów prac; wielokrotne publikowanie (oraz 

publikowanie  imienia,  nazwiska  i  miejsca  zamieszkania  Uczestnika)  w  materiałach  promocyjnych 

związanych  z  Konkursem  oraz  Programem  „Rodzina  Trzy  Plus”,  udostępniania  na  stronach 

internetowych, portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz we wszelkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu; 

a także na przekazanie pracy w celu ich oceny przez Kapitułę konkursową zgodnie z  §7 niniejszego 

Regulaminu. Publikacja zawierać będzie imię i nazwisko autora pracy.
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§6
Zgłoszenia do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu dokonywać mogą wyłącznie rodzice/opiekunowie, w sposób określony 

w  ust.  6,  za  pośrednictwem  Formularza  zgłoszeniowego,  stanowiącego  Załącznik  do  niniejszego 

Regulaminu.

2.  Formularz  zgłoszeniowy  dostępny  jest  w  siedzibie  Wydziału  Inicjatyw  i  Programów Społecznych 

Urzędu  Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin, pok. 301 (III piętro) oraz 

na stronie internetowej Programu www.trzyplus.lublin.eu

3. Do Konkursu zgłoszone mogą być wyłącznie  dzieci, posiadacze Kart „Rodzina Trzy Plus” oraz ich 

dziadkowie.

4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie od 28 sierpnia 2019 r. do 22 września 2019 r.
5. Liczba uczestników Konkursu jest ograniczona i dla poszczególnych kategorii wynosi:

• I kategoria - dzieci w wielu od 4 do 5 lat – 30 dzieci; 

• II kategoria - dzieci w wielu od 6 do 8  lat – 30 dzieci,

• III kategoria – dzieci w wieku 9-10 lat – 30 dzieci;

6. Zgłoszeń do Konkursu dokonywać należy w następujący sposób:

• Formularz  zgłoszeniowy  dostarczyć  osobiście  do  Urzędu  Miasta  Lublin,  Wydział  Inicjatyw 

i Programów Społecznych, ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 301 (III piętro), w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00;

lub

• Formularz  zgłoszeniowy  wysłać  mailowo  na  adres:  trzyplus@lublin.eu z  dopiskiem "Konkurs 

plastyczny: „Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń”.

7. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Dostarczone Formularze zgłoszeniowe przechodzą na własność Organizatora.

9.  Złożenie  Formularza  zgłoszeniowego  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego 

Regulaminu.

§ 7
Wybór laureatów

1. Oceny prac konkursowych dokonuje Kapituła powołana przez Organizatora.

2. Kapituła Konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów: 

• walory artystyczne,  

• zgodność z tematyką konkursu, 

• interpretacja tematu, 

• oryginalność  pomysłu,

• zaangażowanie i współpraca.
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3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych wymienionych w § 3 niniejszego Regulaminu. 

4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

5. O wynikach Konkursu, terminie wręczenia nagród oraz wystawie prac Organizator poinformuje 
Laureatów poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.trzyplus.lublin.eu. 

§ 8
Nagrody w Konkursie

1.  W  każdej  kategorii  wiekowej  przewidziane  są  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe  za  zajęcie  trzech 

pierwszych miejsc. Dla wszystkich autorów prac plastycznych przewidziane są dyplomy potwierdzające 

uczestnictwo w Konkursie.

2. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do dodatkowego 

nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

3. Ostateczna decyzja dotycząca rodzaju i ilości przyznanych nagród należy do Organizatora.

4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

5. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na 

własność Organizatora.

6. Nagrody nie odebrane do 31 grudnia 2019 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

§ 9
Postanowienia Końcowe

1. Obsługę techniczno – organizacyjną Konkursu zapewnia Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych 

Urzędu Miasta Lublin wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

2. Adres Organizatora: Urząd Miasta Lublin, Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, ul. Stanisława 

Leszczyńskiego 20, 20 – 069 Lublin, tel. (81) 466 34 00, e-mail: trzyplus  @lublin.eu  

3. Regulamin Konkursu wraz z załącznikiem dostępny jest w siedzibie Wydziału Inicjatyw i Programów 

Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin oraz na stronie 

internetowej Programu „Rodzina Trzy Plus”: www.trzyplus.lublin.eu.

4.  Wszystkie  dodatkowe  informacje  dotyczące  Konkursu  można  uzyskać  na  stronie  internetowej 

www.trzyplus.lublin.eu lub pod nr telefonu 81 466 34 42.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
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