
REGULAMIN KONKURSU 
organizowanego w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej 

„Erazm Umiński przyjechał by umrzeć – ratujmy zabytkowe groby w Płazie” 
 
 
I ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu sfinansowanego przez Gminę Chrzanów z Funduszu Sołeckiego 
odbywającego się w ramach akcji edukacyjno - informacyjnej  "Erazm Umiński przyjechał by 
umrzeć - ratujmy zabytkowe groby w Płazie" jest Stowarzyszenie Za Piecem. 
 
II CELE 

1. pogłębienie wiedzy  o historii Płazy, ze szczególnym uwzględnieniem historii 
cmentarza, 

2. pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz zachowania dziedzictwa 
regionalnego, 

3. umożliwienie prezentacji uzdolnień, 
4. wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem. 

 
III INFORMACJE OGÓLNE 

1. Konkurs rozpoczyna się 1.09.2018 r. 
2. Konkurs jest adresowany do mieszkańców sołectwa Płaza. 
3. Konkurs przebiega w trzech kategoriach: 

a. Rysunki ulubionych miejsc w Płazie dla dzieci do lat 10 (decyduje rok 
urodzenia), 

b. Film promujący Płazę, 
c. Fotografia z opowieścią w tle. 

4. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest wykonanie pracy konkursowej  
w wybranej kategorii według opisu pkt. IV. 

5. Każdy uczestnik konkursu (pełnoletni lub niepełnoletni) może złożyć tylko jedną 
pracę. 

6. Jedną pracę konkursową może złożyć kilku uczestników. Jeżeli praca zostanie 
nagodzona, uczestnikom przyznaje się tylko jedną nagrodę za jedną pracę. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez każdego uczestnika lub rodzica 
/ opiekuna uczestnika niepełnoletniego biorącego udział w konkursie i złożenie wraz 
z pracą konkursową „Zgody na udział w konkursie”, „Oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Klauzuli Informacyjnej 
o przetwarzaniu danych osobowych” – załączniki Nr 1-3 do niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu ich autorom. Zgłoszenie prac 
do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 
własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej. 

9. Przekazanie prac Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, Filii  
w Płazie (zwanej dalej Biblioteką w Płazie) oznacza akceptację warunków konkursu 
i regulaminu. 
 

IV SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 
1. Kategoria: Rysunki ulubionych miejsc w Płazie dla dzieci do lat 10 (decyduje rok 

urodzenia). 
Podoba Ci się Twój dom, ogród, a może szkoła, pałac, czy kościół w Płazie? Jeżeli 
miejsce, w którym mieszkasz Cię inspiruje - narysuj nam go! 
 

a. Rysunek może być wykonany dowolną techniką plastyczną: rysunek kredkami 
ołówkowymi, kredkami bambino, kredkami pastelowymi, ołówkiem, 
flamastrami – do wyboru przez uczestnika konkursu. 



b. Format rysunku A4. 
c. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona. 
d. Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna. 
e. Rysunki nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą oceniane. 

2. Kategoria: Film promujący Płazę. 
Dobrze radzisz sobie z obsługą smartfona, kamery? Zrób krótki film 
i zaprezentuj Płazę tak, aby wszyscy zazdrościli Ci miejsca zamieszkania. 

a. Do konkursu można zgłosić filmy nie dłuższe niż 3 min.   
b. W konkursie mogą wziąć udział filmy zarejestrowane w formacie 

umożliwiającym odtworzenie z komputera PC z systemem Microsoft Windows 
10, uwzględniając współczesne standardy kodowania materiałów wideo.  

c. Każdy film musi zawierać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe 
z nazwiskami autorów oraz napis „Koniec”, 

d. Filmy dostarczyć trzeba na płytach CD, DVD (jeden film na jednej płycie). 
e. Każda płyta musi być opisana: imię i nazwisko autora. 
f. Filmy nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą oceniane. 

3. Kategoria: Fotografia z opowieścią w tle. 
Zaciekawiła Cię stara fotografia i ktoś opowiedział Ci związaną z nią historię? 
Napisz co usłyszałeś i podziel się radością z odkrywania przeszłości. 

a. Fotografię archiwalną z terenu Płazy należy dostarczyć w oryginale do 
Biblioteki w Płazie, w celu zeskanowania i umieszczenia w Cyfrowym 
Archiwum Ziemi,  

b. Fotografia po zeskanowaniu w nienaruszonym stanie zostanie zwrócona 
właścicielowi, 

c. Uczestnik konkursu musi być autorem opowieści, nie musi być właścicielem 
fotografii, 

d. Jury przyzna nagrodę autorowi opowieści, 
e. Opowieść związaną z fotografią należy dostarczyć w formie wydruku lub 

czytelnego rękopisu, 
f. Opowieść nie może być dłuższa niż 4 strony w formacie A4. 
g. Uczestnik może zostać poproszony o przepisanie nieczytelnych fragmentów 

rękopisu. 
h. Pod opowieścią należy umieścić imię i nazwisko autora. 
i. Opowieści bez fotografii przekazanych do zeskanowania dla Cyfrowego 

Archiwum Ziemi Chrzanowskiej nie będą brane pod uwagę. 
j. Opowieści nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą oceniane. 

 
V PRAWO AUTORSKIE 

1. Prawa autorskie prac konkursowych zgłaszanych do konkursu nie mogą być w żaden 
sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. 
W przypadku niespełnienia tego warunku autor winien w zgłoszeniu szczegółowo 
wyjaśnić sytuację prawną pracy. 

2. Zgłaszając pracę do konkursu, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną, 
bezpłatną prezentację, w tym w Internecie na stronie WWW i Fanpage 
Stowarzyszenia Za Piecem. 

3. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej pracy zgłaszanej do 
konkursu. 
 

VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
1. Pracę należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, Filii  

w Płazie (zwanej Biblioteką w Płazie), ul. Pocztowa 2. 



2. Termin dostarczania prac mija 17 września 2018 r. o godz. 16:00. Decydująca jest 
data i godzina wpływu do Biblioteki w Płazie. 
 

VII OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
1. Ocena prac konkursowych przebiega w dwóch etapach: wewnętrznym (prace są 

oceniane przez Jury – wybranych członków Stowarzyszenia Za Piecem) 
i zewnętrznym (prace oceniane są przez Jury powołane przez Stowarzyszenie 
Za Piecem). 

2. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy: 
a. pomysłowość, 
b. zgodność z tematem, 
c. jakość wykonania, 
d. kompozycja. 

3. Decyzje Jury są ostateczne. 
4. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody – karty podarunkowe EMPIK, 
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 września 2018r. w godz. 

14:00-16:00, podczas akcji edukacyjno-informacyjnej „Erazm Umiński przyjechał by 
umrzeć – ratujmy zabytkowe groby w Płazie”, 

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas wyczytywania przez 
Organizatora laureatów ze sceny głównej w wyżej wymienionych godzinach. Obecna 
musi być osoba dorosła wymieniona na karcie zgłoszenia. 

7. Organizator w przypadku nieobecności uczestnika podczas wręczania nagród, 
zastrzega sobie możliwość wręczenia nagrody kolejnemu laureatowi wskazanemu 
przez Jury. 
 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wzięcie udziału w konkursie i przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne 

z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany postanowień Regulaminu,  
b. nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac; 
c. rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

Regulaminu. 
3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU 
organizowanego w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej 

„Erazm Umiński przyjechał by umrzeć – ratujmy zabytkowe groby w Płazie” 
 
 

Zgoda na udział w konkursie 
 

 
Ja ………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika (w przypadku uczestników niepełnoletnich także rok urodzenia) 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego – wypełnić tylko w przypadku udziału osób 

niepełnoletnich 
 
 
zamieszkała/ły……………………………………………………………………………………………. 

adres – ulica, numer, miejscowość 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Dane do kontaktu – e-mail, numer telefonu 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu organizowanego w ramach akcji 
edukacyjno-informacyjnej „Erazm Umiński przyjechał by umrzeć – ratujmy zabytkowe groby 
w Płazie” i akceptuję jego postanowienia. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika (w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic/prawny opiekun) 
 
Oświadczam, że przekazuję na konkurs swoją pracę: 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

tytuł/opis 
w kategorii (zaznaczyć właściwe) 
 
 Rysunki ulubionych miejsc w Płazie dla dzieci do lat 10 
 
 Film promujący Płazę 
  
 Fotografia z opowieścią w tle 
 
Jednocześnie bezpłatnie przekazuję przysługujące mi prawa majątkowe do tej pracy 
Stowarzyszeniu Za Piecem. Wyrażam zgodę na udostępnienie i publikację mojej pracy przez 
Stowarzyszenie Za Piecem na wszelkich polach eksploatacji (art. 50 Ustawa z 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), przede wszystkim na prezentację jej podczas 
imprezy 23 września 2018 oraz na stronie www i fanpage Stowarzyszenia. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika (w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic/prawny opiekun) 



Załącznik nr 2 do REGULAMINU KONKURSU 
organizowanego w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej 

„Erazm Umiński przyjechał by umrzeć – ratujmy zabytkowe groby w Płazie” 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika  

 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i upublicznienie wizerunku przez 
Stowarzyszenie Za Piecem ul. Jana III Sobieskiego 38, 32-552 Płaza, w ramach akcji edukacyjno-
informacyjnej „Erazm Umiński przyjechał by umrzeć – ratujmy zabytkowe groby w Płazie”. Akcja 
jest finansowana przez Gminę Chrzanów z Funduszu Sołeckiego. 
 
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 
danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska w publikacjach na portalach internetowych 
zarządzanych przez Gminę Chrzanów oraz Stowarzyszenie Za Piecem. Niniejsza zgoda nie jest 
ograniczona czasowo. 
 
Podanie danych zawartych w załączniku nr 1-3 do Regulaminu Konkursu organizowanego w ramach 
akcji edukacyjno-informacyjnej „Erazm Umiński przyjechał by umrzeć – ratujmy zabytkowe groby w 
Płazie” jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji akcji. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika (w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic/prawny opiekun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do REGULAMINU KONKURSU 
organizowanego w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej 

„Erazm Umiński przyjechał by umrzeć – ratujmy zabytkowe groby w Płazie” 
 
 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

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) Stowarzyszenie Za Piecem informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Za Piecem, ul. Jana III 
Sobieskiego 38, 32-552 Płaza. 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji akcji „Erazm Umiński przyjechał by umrzeć – 
ratujmy zabytkowe groby w Płazie”. Akcja jest finansowana przez Gminę Chrzanów z Funduszu 
Sołeckiego. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy 
związanej z realizacją projektu. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w 
zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. 
5. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak 
nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie 
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia 
usługi niezbędne do wykonania umowy. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie w celu 
zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest 
dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez 
Stowarzyszenie jest brak możliwości udziału w akcji. 
12. Informacji udziela Małgorzata Zbroszczyk, e-mail: mzbroszczyk@zapiecem.org. 
 

 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika (w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic/prawny opiekun) 

 

mailto:mzbroszczyk@zapiecem.org

