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REGULAMIN  
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„NIGDY WIĘCEJ WOJNY” 
  

 
1. ORGANIZATOR 

 
Organizatorem konkursu jest: 
Stowarzyszenie Tucholski Pegaz, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola 
oraz 
Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola. 
 
Konkurs dofinansowano ze środków Gminy Tuchola i jest realizowany w ramach projektu pn. „Droga do 
wolności”.  
 

2. CEL  
 

Celem konkursu jest: 

- upowszechnienie znajomości historii wśród dzieci i młodzieży,  

- rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego oraz wrażliwości artystycznej. 

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w tym roku 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
która zmieniła oblicze świata.  
 

3. TEMATYKA  
 
Tematem prac jest szeroko rozumiana, przemyślana oraz ujęta w formę plakatu idea i samodzielna 
interpretacja hasła; „Nigdy więcej wojny”. 
Oceniana będzie nie tylko technika wykonania pracy, ale także jej pomysłowość i oryginalność.  
 

4. KATEGORIE WIEKOWE 
 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów gminy Tuchola oraz dzieci  
i młodzież zameldowana w gminie Tuchola (jeśli uczą się poza gminą) z klas IV – VIII szkół  podstawowych 
lub z gimnazjum. 
 

5. TECHNIKA 
 
Prace w formie plakatów złożone do konkursu mogą być wykonane techniką dowolną z wyjątkiem 
materiałów sypkich (typu kasza, piasek) oraz plasteliny. Każdy plakat musi zawierać hasło „NIGDY WIĘCEJ 
WOJNY”. 
 

6. TERMINY  
 
Ogłoszenie konkursu – 25 lutego 2019r. 
Zakończenie przyjmowania prac – 30 kwietnia 2019 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej – 8 maja 2019 r. 
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7. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne spełniające poniższe warunki: 

1. są wyłącznymi autorami zgłoszonych prac; 
2. opatrzą pracę metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, nazwisko opiekuna  

i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica);  
3. złożą prace w terminie przewidzianym w regulaminie. 

 
8. FORMAT PRAC 
 

Do konkursu przyjmowane będą prace formatu  A2 i A1. 
 

9. DOSTARCZENIE PRAC 
 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Tucholskiego Ośrodka Kultury (Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola) w 
przewidzianym w regulaminie terminie. Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac. Prosimy, aby prace 
nie były rolowane oraz były nieuszkodzone i niepogniecione. Każdy uczestnik przesyła jedną pracę. Nie ma 
limitu prac jeśli chodzi o placówki oświatowe. Można także składać prace indywidualnie.  
 

10. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 
 
Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybiorą 
Organizatorzy i która składać się będzie z 3-5 członków – ludzi związanych z plastyką i innymi dziedzinami 
sztuki. Oceniać będą oni wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, pomysłowość oraz 
estetyczne wykonanie plakatu. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im 
nagród jest ostateczna. 
 

11. NAGRODY 
 
W konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Główną nagrodą dla autorów 16 
najlepszych prac jest jednodniowa wycieczka do Gdańska – do Muzeum II Wojny Światowej oraz 
Europejskiego Centrum Kultury, która odbędzie się 22 maja 2019r.. 

 
12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.toktuchola.pl oraz w siedzibie 

Organizatorów.  
Dodatkowych informacji udziela Patrycja Walkowiak – tel. 52 334 33 88 wew. 28,  
e-mail: fundusze-p@toktuchola.pl  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo 
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik i opiekun uczestnika zgadza się na ekspozycję pracy podczas 
ogłoszenia wyników oraz wystawy pokonkursowej, a także na publikowanie prac na wszelkich polach 
eksploatacji. 

5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik i opiekun uczestnika akceptuje jego regulamin. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

http://www.toktuchola.pl/
mailto:fundusze-p@toktuchola.pl
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a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
7. Klauzula informacyjna RODO. 
    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.       
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników  
    i opiekunów uczestników konkursu plastycznego pn. „Nigdy więcej wojny” jest Tucholski Ośrodek  
    Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola.  
    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektordanychosobowych@gmail.com,    
    iodotoktuchola@gmail.com 
    Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników konkursu przetwarzane będą w następujących   
    celach:  

1) informowania uczestników konkursu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wiadomości 
SMS, email o wynikach konkursu,  
2) spełnienia wymogów regulaminowych konkursu,  
3) publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach,  
4) wydania nagród,  
5) promocji konkursu, 
6) organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji spełnienia 
przez nich warunków uprawniających do udziału w konkursie określonych  
w Regulaminie Konkursu,  
7) wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania nadesłanej przez uczestników pracy konkursowej  
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacjach pokonkursowych na 
podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

    Odbiorcami danych osobowych uczestników i opiekunów uczestników konkursu będą wyłącznie  
    podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
    Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników konkursu przetwarzane będą przez okres trwania  
    konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.  
    Uczestnik i opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich     
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 
    Uczestnik i opiekun uczestnika konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
    Podanie przez uczestników i opiekunów uczestników konkursu danych osobowych jest dobrowolne,  
    jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne. 

 
ORGANIZATORZY 

       Stowarzyszenie Tucholski Pegaz          Tucholski Ośrodek Kultury 
          

                                  
  

 
 


