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REGULAMIN  KONKURSU 

  

1. Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców nieprofesjonalnych z terenu 

Borów Tucholskich, w tym młodzież od 16 roku życia 

2. Celem konkursu jest:  dokonanie przeglądu twórczości ludowej, stworzenie twórcom 

możliwości prezentacji swoich oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach 

artystycznych   i  etnograficznych, upowszechnianie wartości sztuki ludowej oraz odkrywanie 

nowych  talentów 

3. Przedmiotem Konkursu są następujące dziedziny sztuki ludowej: a) rzeźba 

w drewnie, płaskorzeźba; b) ptaszki, zabawki drewniane; c) haft kaszubski tradycyjny (różne 

szkoły); d) czepce, strój ludowy; e) plecionka; f) malarstwo na szkle i drzeworyt. 

4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście, przestrzegając obowiązujących zasad 

reżimu sanitarnego lub nadesłać pocztą w terminie do 12 października 2020 roku na adres: 

Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola z dopiskiem Konkurs Współczesnej 

Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich 2020. Prace wraz z zamkniętą kopertą oznakowaną 

godłem i zawierającą wewnątrz informację o autorze (nazwisko, imię adres zamieszkania, tel. 

kontaktowy) należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora. Za uszkodzenia powstałe 

podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.  Zgłoszenie do konkursu do 30 

lipca br. 

A. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny maksymalnie 3 prace. Praca 

konkursowa nie może być wcześniej nagradzana w żadnym innym konkursie 

B. Prace powinny być przygotowane do ekspozycji i podpisane GODŁEM słownym, 

rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość 



C. Zgłoszenie do udziału należy dokonać na formularzu – karcie uczestnika załączonym do 

niniejszego regulaminu. Kartę należy przesłać na adres Tucholskiego Ośrodka Kultury, Plac 

Zamkowy 8, 89-500 Tuchola lub skan wypełnionej karty na adres e-mail: 

wystawy@toktuchola.pl 

5. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu w całości.   

6. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie skutkuje 

niedopuszczeniem do udziału w konkursie.   

7. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których 

wykorzystanie przez organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem jest zgodne 

z obowiązującymi przepisami. 

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na eksponowanie jego pracy konkursowej na 

wystawie pokonkursowej wraz z jego imieniem i nazwiskiem.    

9. Zgłoszonych do konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem.   

10. Prace zostaną przedłożone 3 osobowemu jury konkursowemu, które powoła 

organizator z grona specjalistów  - etnografów  i znawców sztuki . Jury dokona oceny prac, 

zakwalifikuje je na wystawę pokonkursową, wytypuje je do nagród i wyróżnień biorąc pod 

uwagę ich poziom artystyczny i zgodność z tradycją sztuki ludowej. Decyzja jury nie podlega 

odwołaniu. 

11. Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach: 

-  rzeźba w drewnie, płaskorzeźba – I miejsce: 300 zł; II miejsce: 200 zł; III miejsce: 150 zł 

- ptaszki, zabawki drewniane - I msc. 300 zł; II msc. 200 zł; III msc. 150 zł 

- haft kaszubski tradycyjny (różne szkoły) - I msc. 300 zł; II msc. 200 zł; III msc. 150 zł 

- czepce, strój ludowy - I msc. 300 zł; II msc. 200 zł; III msc. 150 zł 

- plecionka – I msc. 300 zł; II msc. 200 zł; III msc. 150 zł 

- malarstwo na szkle i drzeworyt - I msc. 300 zł; II msc. 200 zł; III msc. 150 zł 

12. Przewiduje się inne nagrody finansowe i rzeczowe. Jury ma prawo do przesunięć 

nagród bądź wyróżnień między kategoriami.  Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe 

dyplomy uczestnictwa w Konkursie   

13. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej                   

w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi  w połowie listopada 2020 r. 

14. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się drogą internetową m.in. na stronie 

www.toktuchola.pl. Ponadto każdy uczestnik o wynikach zostanie powiadomiony stosowną 

informacją wysłaną mailem lub pocztą tradycyjną lub telefonicznie. O sposobie wręczenia 



nagród poinformujemy również drogą internetową oraz każdego uczestnika z osobna mailem 

lub pocztą tradycyjną lub telefonicznie. 

15. Prace, które nie będą prezentowane na wystawie można odbierać w następnych 

dniach po ogłoszeniu wyników konkursu. 

17. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu z ważnych 

przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć 

zmiany terminów konkursu lub dostosowania regulaminu do zmian prawnych.   

 

18. 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 Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich 

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: 

a) informowania uczestników konkursu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wiadomości 

SMS, e-mail o wynikach konkursu, 

b) spełnienia wymogów regulaminowych konkursu, 

c) publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach, 

d) wydania nagród osobiście lub pocztą tradycyjną, 

e) promocji konkursu, 

f) organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji 

spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w konkursie określonych 

w Regulaminie Konkursu, 

g) 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. 



h) Odbiorcami danych osobowych uczestników i opiekunów uczestników konkursu będą 

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

i) Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników konkursu przetwarzane będą przez okres 

trwania konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

j) Uczestnik i opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.  

k) Uczestnik i opiekun uczestnika konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

l) Podanie przez uczestników i opiekunów uczestników konkursu danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne. 

  

Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela komisarz: 

Agnieszka Joppek 

tel. 52 334 33 88 wew. 27 

e-mail: agnieszka.joppek@toktuchola.pl 

Tucholski Ośrodek Kultury 

plac Zamkowy 8 

89-500 Tuchola 

  



 

Tucholski Ośrodek Kultury 
plac Zamkowy 8 

89-500 Tuchola 

tel./fax 52 334 33 88 wew. 27 
e-mail: wystawy@toktuchola.pl 

 

KARTA UDZIAŁU W KONKURSIE 

WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI LUDOWEJ W BORACH TUCHOLSKICH 

TUCHOLA 2020 

 
Imię i nazwisko:............................................................................................................................ 

Godło słowne:............................................................................................................................... 

Dokładny adres (ulica, poczta z kodem, gmina, powiat):............................................................. 

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

Data i miejsce urodzenia:.............................................................................................................. 

Wykształcenie (zawód wykonywany):.......................................................................................... 

Rodzaj uprawianej twórczości:..................................................................................................... 

Nr telefonu kontaktowego:............................................................................................................ 

 

Lp. Tytuł lub nazwa dzieła Technika, materiał 

i wymiary 

Rok 

wykonania 

Proponowana 

cena 

1  

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

   

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej 

w Borach Tucholskich oraz zaakceptowałem jego warunki. 

 

Miejscowość, data                                                                    ….........….................................. 

…....................................................                                              podpis uczestnika/ opiekuna 


