
MIEJSKI DOM KULTURY W KOLE  

ZAPRASZA  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

„SZMATKOWY KRASNAL” 

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kolskiego i miasta 

Koła. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 19. grudnia 2021 r. Do konkursu przyjmowane 

będą prace przedstawiające świątecznego krasnala, wykonane w technice kolażu z użyciem 

różnorodnych tekstylnych materiałów, tkanin, koronek, włóczek, nici itp. ciętych lub 

rozdzieranych, przyklejonych płasko na podłożu formatu A4. 

Celem konkursu jest propagowanie polskiej tradycji i kultury, przybliżenie zjawisk z 

przestrzeni sztuk plastycznych oraz pobudzanie wyobraźni i kreacji artystycznych młodych 

twórców, wyrabianie poczucia estetyki, inspirowanie do twórczych poszukiwań. 

§1  

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich przeprowadzony 

zostanie konkurs p.n. „Szmatkowy krasnal” 

2. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Słowackiego 5, 62-

600 Koło 

 

§ 2 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas szkół podstawowych. 

3. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która do 19 grudnia 2021 r., do godz. 16.00 

dostarczy osobiście lub prześle pocztą do siedziby organizatora:  

a/ pracę konkursową (maksymalnie 3 prace), z opisem na odwrocie tj.: imię  

i nazwisko autora, klasa, szkoła, nr telefonu do kontaktu 

b/ wypełniony formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu,  

c/ wypełnione oświadczenie – załącznik nr 2 do Regulaminu.  

4. Prosi się o czytelne wypełnienie wymaganych załączników  

5. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria:  klasy 1-3 szkół podstawowych  

II kategoria: klasy 4-6 szkół podstawowych 

III kategoria: klasy 7-8 szkół podstawowych 

6. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami §5 – §7 Regulaminu. 

§ 3  

 

1. Nadesłane prace muszą stanowić element twórczy Uczestnika. Uczestnik musi być ich 

autorem.  

2. Praca powinna przedstawiać wyobrażenie własne postaci świątecznego krasnala, 

wykonanego w technice zgodnej z kolażu z różnorodnych tekstylnych materiałów, 

tkanin, koronek, włóczek, nici itp. ciętych lub rozdzieranych, przyklejonych płasko na 

formacie A4. 



§ 4 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika, na nieodpłatną publikację jego wizerunku przez Organizatora 

konkursu na dowolnych polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani 

terytorialnego. 

2. Koperta, w których dostarczane będą prace za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

powinna być opatrzona dopiskiem: „Szmatkowy krasnal”. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi dn. 20. 12. 2021 r.  

4. Wręczanie nagród laureatom odbędzie się 23. 12. 2021 r., o godz. 17:00, w siedzibie 

organizatora, (62-600 Koło, ul. J. Słowackiego 5).  

 

§ 5 

 

1. Prace konkursowe oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.  

2. Komisja oceniać będzie:  

a/ zgodność pracy z tematem konkursu,  

b/ oryginalność, pomysłowość i kreatywność,  

c/ ogólną estetykę wykonania.  

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

4. Komisja Konkursowa przyzna w każdej kategorii trzy równorzędne nagrody 

(w przypadku wyrównanego poziomu prac Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany 

sposobu przyznania nagród), nagrodę Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz 

wyróżnienia. 

5. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora. 

 

§ 6 

 

1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:  

a/ przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych 

w ustawie o ochronie danych osobowych. 

b/ nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności 

organizatora (prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej 

uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, z której 

pochodzi i/lub nazwy szkoły, do której uczęszcza).  

2. Niedostarczenie wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentów, skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.  

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.  

 

§ 7 

 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej oświadcza, że 

przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, 

a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne 

zgłoszonej pracy konkursowej.  

2. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik 

nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Miejski Dom 

Kultury w Kole prawa autorskie i majątkowe do tej pracy, w rozumieniu przepisów 

ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresach:  

a/ rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 

prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także 



udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym,  

b/ utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej 

liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,  

c/ przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym w szczególności 

wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z 

wykorzystaniem Internetu,  

d/ obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym 

w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, 

odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach.  

 

§ 8 

 

1. Uczestnik konkursu/opiekun prawny/nauczyciel dokonując zgłoszenia do konkursu, 

akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem.  

2. Uczestnik konkursu/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku – 

zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-

informacyjnych organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny.  

5. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz 

warunki prowadzenia Konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję 

podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.  

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mdk.kolo.pl.  

7. Informacji o konkursie udzielają:  

a/ Aneta Piorun – opiekun konkursu, tel.: 793 760 823.  

b/ Bożena Gronert-Ubych, tel.: 505 744 720,  
adres e-mail: mdk.promocja.kolo@wp.pl, 

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
Radomir Piorun – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie rodziców lub prawnych 

opiekunów/nauczycieli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdk.kolo.pl/


 

Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Konkurs plastyczny: „Szmaciany krasnal”.  

Organizator: Miejski Dom Kultury, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Koło  

  Termin składania prac: 19. 12. 2021 r. 

  

I. Informacje o autorze:  

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:…………………………………………………………………………….………………………………  
 

Wiek/ Klasa: ……………………………………………………………………………………………………….………….………………….. 
 

Adres szkoły/ placówki : …..................................................................................................................................................................................... 

 
Numer telefonu do kontaktu (rodziców/prawnych opiekunów/nauczycieli): ……………………………............................................................. 

 

Adres e-mail ( rodziców/prawnych opiekunów/nauczycieli): …………….....................…………………….….……………………………….. 

 

Adres zamieszkania uczestnika konkursu: ……………………………………………………………….….….……………………………....... 

 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna: …................................................................................................................................................................  

 

 
II. Praca zgłaszana do konkursu przez: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

….................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela) 

 
 

 

 
 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/NAUCZYCIELA 

 

Działając w imieniu:................................................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

Niniejszym oświadczam, co następuje:  

1. Jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia i reprezentacji ww. uczestnika konkursu  
2.  Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,  

3.  Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w Internecie, w mediach, a także na 

publiczne prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie organizowanych spotkań,  
4.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia 

konkursu oraz w celach związanych z prezentacją jego pracy konkursowej podczas wydarzeń i organizowanych spotkań, na warunkach 

określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  
5.  Zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu do ww. pracy ogół 

autorskich praw majątkowych i osobistych,  

6.  Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie 
wyłączności przenosi na Miejski Dom Kultury w Kole autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji 

 w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:  

a.  w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, 
wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

b.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na 
dowolnych nośnikach danych,  

c.  w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do 

pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z wykorzystaniem Internetu,  
d.  w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym w szczególności 

wprowadzanie pracy do obrotu (sprzedaż, użyczanie, najem), odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych 

podstawach.  
e.  z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi, uczestnik wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy 

konkursowej przenosi nieodpłatnie na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Kole wydany organizatorowi konkursu 

egzemplarz pracy konkursowej i wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz zezwolenie na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  

 

 
 

................................................................................................... 

 
            ( miejscowość, data)                                                                                  

……………………………………………………………………………. 

                                                                                                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela) 


