
 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY LATAWIEC 

 
§ 1 

Organizator Konkursu: 
Organizatorem Konkursu „Na najpiękniejszy latawiec” jest Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna w Kamieńcu. 

§2 
Celem konkursu jest: 
1.Rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności 
konstrukcyjnych. 
2.Popularyzowanie zabawy latawcem, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. 
3.Rozwój umiejętności plastycznych i technicznych i wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

§3 
Założenia organizacyjne: 
1.Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, w następujących kategoriach: 
•Dzieci i młodzież (do 12 roku życia):  
•Dorośli (powyżej 12 roku życia 
2.Prace konkursowe (latawce) muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi, ‘nie 
dopuszczamy do Konkursu kupionych, gotowych latawców. 
3.Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych oraz w dowolnym 
formacie. 
4.Do każdego latawca powinna być dołączona kartka z drukiem wypełnionej zgody 
stanowiącej załącznik do regulaminu 
5.Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom. 
6.Osoby przynoszące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych 
z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) 
7.Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku wyrażają 
zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych na 
stronach www i fb,  w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 
8.Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
9.Obowiązkowa jest obecność wykonawcy podczas konkursu, prace zbiorowe przyniesione 
przez osobę „trzecią” nie będą dopuszczone do konkursu 

§4 
Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników Konkursu: 
1.Prace należy dostarczyć w dniu 09.10.2022. w godzinach 13:00-13:30 na boisku bazie 
noclegowej w Kotuszu 
2.O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 
3.Jury pod uwagę weźmie 
•jakość wykonania, 
•pomysłowość, 
•oryginalność, 
•samodzielność, 



•staranność,  
4.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 09.010.2022r. 

§5 
Nagrody: 
1.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują słodkie upominki. 
2.Jury wśród uczestników konkursu wyłoni zwycięzców. Organizator zastrzega sobie jednak 
w wyjątkowych okolicznościach możliwość rezygnacji z przyznania poszczególnych miejsc, 
a także przyznanie wyróżnień. 
3. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy. 

§6 
Pozostałe informację: 
1.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
2.Informacje nie zawarte w regulaminie oraz ich rozstrzyganie leży w kompetencji 
organizatorów. 
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od siebie 
niezależnych m.in. z powodu COVID-19. 
4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamieniec, dnia ……………… 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego 
w ramach konkursu „Na najpiękniejszy latawiec” 

 
 

……………………………….…………… 
(imię, nazwisko uczestnika) 

 
w zakresie ww. danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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)  w celu publikacji prac wykonanych na potrzeby konkursu w Internecie na 
stronie internetowej www.biblioteka.kamieniec.pl i na Facebooku CKiBP Kamieniec. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego 
oraz nieodpłatne  wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 
rozpowszechnianie, oraz w celach informacyjnych, wizerunku i wypowiedzi moich/mojego 
dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w 
postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), zgodnie z ustawą zgodnie z 
ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym  
 
 
Dane uczestnika konkursu: 
  
1. Imię i nazwisko: 
 
2. Wiek: 
 
3. Miejscowość: 
 
 
 
Telefon do uczestnika lub rodzica………… ……………                        
                                                                                             

.………………………………… 
                                                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
               Podpis pełnoletniego uczestnika 
         
 

 
 
 

 
 
 


