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Regulamin Konkursu Plastycznego „Sportowa Żabia Wola” 
 

 Organizator: 
 
Dom Kultury w Żabiej Woli. 
 

 Cele konkursu: 
 

 Celem konkursu jest zaprojektowanie logotypu danej dyscypliny sportowej, który 
będzie wykorzystywany przez Dom Kultury i współpracujące z nim osoby oraz 
organizacje do promocji sportu w gminie Żabia Wola; 

 Promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku dzieci; 
 Zainteresowanie dzieci możliwością uprawiania sportu na terenie gminy Żabia Wola. 

 

 Temat konkursu: 
 
Projekt logotypu wybranej dyscypliny sportowej funkcjonującej na terenie  
gminy Żabia Wola. 
 

 Wykaz dyscyplin sportowych na terenie gminy Żabia Wola: 
 

 Unihokej; 
 Piłka Nożna; 
 Siatkówka; 
 Taekwondo; 
 Karate; 
 Ping Pong; 
 Kolarstwo; 
 Biegi; 
 Koluchstyl. 
Informacje o poszczególnych dyscyplinach dostępne są w internecie. 
 

 Uczestnicy: 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 12-15 lat /roczniki 2007-2004/. 
2. Każdy uczestnik może nadesłać po jednej pracy dla każdej dyscypliny sportu. 
3. Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu Plastycznego 

 „Sportowa Żabia Wola”; 
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
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 Praca konkursowa: 
 

 Format pracy – A4 /297x210 mm/; 
 Maksymalny rozmiar logotypu 200 x 200 mm; 
 Logotyp należy zaprojektować na białym tle; 
 Do wykonania logotypu należy zastosować elementy charakterystyczne dla danej 

dyscypliny sportu: specjalistyczny ubiór, wykorzystywany sprzęt sportowy itp., 
wykorzystując wizerunek żaby;  

 Dopuszcza się stosowanie ołówka, tuszu, kredki, flamastry, farby akwarelowe; 
 Nie dopuszcza się tworzenia grafiki komputerowej; 
 Prace powinny być starannie przygotowane i czyste; 
 Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu; 
 Na dole pracy należy umieścić metryczkę wg wzoru: 

 

Imię i nazwisko uczestnika 
 

Wiek (proszę nie podawać klasy) „Sportowa Żabia Wola” 
 

Telefon Rodzica/Opiekuna Prawnego: 
Adres e-mail: 
Adres szkoły: 
E-mail szkoły: 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego: 

 
 Metryczkę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, i powinna zostać 

sprawdzona i podpisana przez rodzica / opiekuna prawnego. 
 Nie będą rozpatrywane prace bez wypełnionej i podpisanej metryczki. 

 

 Przebieg konkursu: 
 

1. Konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w dniu 15 kwietnia 2019 roku; 
2. Przesyłanie prac konkursowych do 03 czerwca 2019 roku; 
3. Do 10 czerwca 2019 roku, ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową 

Organizatora  oraz przesłanie wyników konkursu do szkół i uczestników; 
4. 30 czerwca 2019 roku wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród dla zwycięzców 

podczas festynu Żabiowolskiego, około godziny 17.00. 
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 Wyniki konkursu i nagrody: 
 

1. Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze Prace dla każdej dyscypliny sportowej; 
2. Nagrodami za udział w konkursie są: medal i dyplom; 
3. Rozdanie nagród nastąpi podczas festynu Żabiowolskiego organizowanego przez 

Domu Kultury w Żabiej Woli w dniu 30 czerwca 2019 roku około godziny 17.00; 
4. Nieodebrane nagrody będzie można odebrać w Domu Kultury w Żabiej Woli do 

końca września 2019 roku.  
 

 Ochrona danych osobowych: 
 
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, Rodziców i Opiekunów Prawnych jako 
administrator danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się 
w klauzulach informacyjnych w Załączniku Nr. 1 do Regulaminu.  
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie 
danych osobowych. 
 

 Prawa autorskie i wizerunek: 
 

1. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun Prawny oświadczają, że Uczestnikowi przysługują 
pełne prawa do Pracy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że 
prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do 
rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.  
2. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun Prawny zrzekają się nieodpłatnie na rzecz 
Organizatora wszelkich praw do przesłanej na konkurs Pracy. Organizator będzie miał 
prawo do wykorzystywania Pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu.  
3. Uczestnik oraz jego Opiekun zobowiązują się do niewykonywania w stosunku do 
Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się do Pracy, w tym zobowiązują się 
do nieingerowania w sposób wykorzystywania Pracy przez Organizatora, który będzie mógł 
wykorzystywać Pracę w całości, jak również w części w postaci dowolnych elementów.   
 

 Postanowienia końcowe: 
 
1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.   
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Prac do promocji sportu w gminie   
     Żabia Wola.  
3. W uzasadnionych sytuacjach Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.  
4. Załączniki stanowią integralna część Regulaminu.   
5. Kontakt:  
                 osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Jacek Sidorowicz ,  
                            e-mail: koordynatorsportu.dk.zw@gmail.com  
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Załącznik Nr. 1. Klauzule informacyjne danych osobowych. 
 
Administratorem danych osobowych Uczestnika, Rodzica/Opiekuna Prawnego jest Dom 
Kultury w Żabiej Woli 96-321 Żabia Wola, ul. Warszawska 27, e-mail: 
domkultury@zabiawola.pl , numer telefonu: ( 0-46) 857 82 60 .  
Dane osobowe będą wykorzystywane w celu związanym z przeprowadzeniem i koordynacją 
Konkursu, ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem nagród i wyróżnień oraz 
organizacją wystawy Prac – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda na przetwarzanie 
danych, wyrażona poprzez uczestnictwo w konkursie i podpisanie metryczki konkursowej 
na przesłanej Pracy. Dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom: Komisji 
Konkursowej Organizatora, podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis 
systemów oraz rozwiązań IT stosowanych przez Dom Kultury, podmiotom świadczącym 
usługi: promocyjne, wydawnicze, usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów. Dane nie 
będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji 
międzynarodowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, 
sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych 
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają 
Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 
oświadczenia na e-mail: domkultury@zabiawola.pl  lub na adres: Dom Kultury w Żabiej 
Woli 96-321 Żabia Wola, ul. Warszawska 27, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe 
będą wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu. Wszystkie dane podają 
Państwo dobrowolnie. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji mogących mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny 
sposób istotnie na Państwa wpływających.  
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