
KONKURS „ D Z I E Ł O R O K U 2019 ” 

 
REGULAMIN KONKURSU DZIEŁO ROKU 2019 na obraz, grafikę, rzeźbę, rysunek, fotografię, 

multimedia… dla miejskich artystów profesjonalnych i amatorów. 

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

1. Cel główny - ukazanie aktywnej twórczości w różnorodnych formach sztuki; 

2. Podtrzymanie, aktywizacja i wzajemna integracja działalności twórczej artystów profesjonalnych 

i amatorów na terenie naszego miasta; 

3. Wyeksponowanie i szersza publikacja prac plastycznych o wybitnych walorach artystycznych; 

4. Systematyczne kształtowanie świadomego oraz celowego mecenatu nad twórczością 

profesjonalną i nieprofesjonalną mieszkańców Lipna. 

 

WARUNKI KONKURSU 

5. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby,  

fotografii, multimediów. 

6. Konkurs rozstrzygany jest w jednej kategorii - sztuka wizualna. 

7. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Lipna, dorośli i młodzież powyżej 15 roku 

życia. 

8. Jury w jednej kategorii przyzna: Grand Prix „Dzieło Roku”- nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł 

oraz miejsce I-300zł, miejsce II-200zł, miejsce III-150zł.   

*Jury zastrzega sobie prawo do zmiany w przydziale nagród. 

9. Dopuszcza się prace powstałe w roku 2019. 

10. Konkurs jest tajny, prace podpisane nie będą rozpatrywane przez jury. 

11. Każda praca winna być zakodowana (oznakowana godłem/symbolem). Do każdej pracy należy 

dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem jakim oznakowana jest praca. 

Koperta zawierać musi na kartce dane autora pracy, informacje osobowe  i kontaktowe. 

12. Każdy autor może złożyć w konkursie tylko jedną pracę w kategorii sztuki wizualne. 

13. Wszystkie prace malarskie, fotograficzne, graficzne, czy rysunkowe powinny być oprawione           

w ramy lub antyramy (prace bez oprawy nie będą przyjmowane do konkursu). Wszelkie innego 

rodzaju prace zgłoszone do konkursu powinny być tak skonstruowane, ażeby umożliwić ich 

prawidłowe wystawienie. 

14. Prace zakwalifikowane do konkursu będą wystawione z wyraźnym zaznaczeniem prac 

nagrodzonych i wyróżnionych. Nie mogą one zostać wycofane przed zakończeniem wystawy. 

15. Jury ma prawo do korekty ilości prac przedstawionych  na wystawie pokonkursowej                            

ze względów artystycznych  i ekspozycyjnych. 

 

TERMINY I ADRESY 

1. Oznakowane symbolem/godłem prace wraz z wypełnioną kartą uczestnika należy składać                              

w sekretariacie Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, tel. 542872440. 

2. Ostateczny termin oddawania prac na konkurs do 16.03.2020 r. do godz. 15:30. 

3. Ogłoszenie wyników, wernisaż i wręczenie nagród nastąpi 26.03.2020 r. od godz. 17:00. 
4. Wystawa pokonkursowa potrwa do 02.04.2020 r.  

5. Autorzy prac zobowiązani są do odbioru swoich prac do dnia 24 kwietnia 2020 roku,                                       

w przeciwnym wypadku prace przechodzą na własność organizatora. 

 

INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wyników konkursu i prac w prasie, telewizji,  

internecie, innych mediach oraz w wydawnictwach okazjonalnych, bez pokrywania 

jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu. 

2. Każdy autor wraz ze zgłoszeniem prac na konkurs przyjmuje jego warunki. 

 

 



 

 
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU   „DZIEŁO ROKU 2019"    

 
Ja............................................................................. oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace stanowią moją 
własność intelektualną chronioną w oparciu o przepisy zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 
16, poz. 93 ze zm.), w zakresie w jakim odnosi się do ochrony dóbr osobistych - art. 23 i 24.                                     
Jednocześnie ponoszę wszelką odpowiedzialność za treść i formę pracy w sytuacji niezgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa i kanonem etycznym. 
Oświadczam, że składam jedną pracę pt:.  …………………………….………………………………. Opis/rodzaj pracy/ 
charakterystyka: ....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

Data i podpis autora .............................................................................. 
 
Uwagi autora dotyczące sposobu wystawienia prac  
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

Data i podpis autora  2020 r. ……………………………….………............................ 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie: publikacja wizerunku i dane osobowe  (imię i nazwisko,  adres korespondencyjny, tel. kont., informacja o stanie zdrowia), 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji założeń statutowych Miejskiego 

Centrum Kulturalnego oraz promocji działań artystycznych na www.mck-lipno.pl, www.pl-pl.facebook.com/miejskiecentrumkulturalne. 

mck, www.terazlipno.pl,  www.umlipno.pl, Tygodnik CLI, Gazeta Pomorska, Tygodnik lipnowski,  EchoLipna, www.lipnowski.powiat.pl, 

www.kujawsko-pomorskie.pl. 

      ………………………………………………………….. 

data i  czytelny podpis  przypadku osób niepełnoletnich –czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.  

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem                     

e-mail: inspektor@cbi24.pl.                               

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych -prowadzenia edukacji artystycznej przez MCK w Lipnie.                                         

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.                                              

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.                          

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora.              

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

skreślenie z listy uczestników. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia                          o ochronie danych osobowych.         

   

……………………….……………………………………………………………… 

data i  czytelny podpis  przypadku osób niepełnoletnich –czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.mck-lipno.pl/
http://pl-pl.facebook.com/miejskiecentrumkulturalne.%20mck
http://pl-pl.facebook.com/miejskiecentrumkulturalne.%20mck
http://www.terazlipno.pl/
http://www.umlipno.pl/
http://www.lipnowski.powiat.pl/
mailto:inspektor@cbi24.pl

