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Szanowni Państwo, 

 
Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas 

wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych 
Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Jak co roku na dębickim rynku 
odbywały się uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi  
Rzeczypospolitej Polskiej. W happeningu, brało udział setki dzieci z dębickich 
przedszkoli oraz oddziałów zerowych. W tym roku nie rezygnujemy z naszej 
tradycji honorowania Święta Flagi, przypadającego na 2 maja.  

W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa 
postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny „Biało-czerwona” – mój 

rysunek z flagą Polski. Korzystając  z czasu spędzanego w domach pragniemy 
zachęcić dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Pamiętać należy, 
aby jednym z elementów pracy była polska flaga. Po wykonaniu pracy należy ją 
sfotografować i zdjęcie przesłać w formie załącznika na adres wskazany 
regulaminie.   O nagrodach, ich autorach oraz o sposobie przekazania laureatom 
nagród poinformujemy Państwa w dniu ogłoszenia wyników konkursu. 

Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie 2 maja,  
np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz uczczenia narodowych 
barw z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 
 

Burmistrz Miasta 
 

 Mariusz Szewczyk 
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Biało-czerwona”– mój rysunek z flagą Polski 
  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Dębicy, zwany dalej 

„Organizatorem”. 
2. Adres Organizatora: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica. 
3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani 

Monika Rojek-Kałek – Naczelnik Wydziału Promocji, tel. 14/683-82-39, 606-767-
723,  e- mail: monika.rojek@umdebica.pl. 

4. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków Urzędu 
Miejskiego w Dębicy. 

5. Konkurs realizowany jest pod nazwą: Biało-czerwona – mój rysunek z flagą Polski.  
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas  
I-III szkół podstawowych z terenu miasta Dębicy, zwanymi dalej „uczestnikami” 
lub „autorami prac”. Zgłoszenia dokonuje Rodzic lub prawny Opiekun uczestnika 
Konkursu. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
2. CEL KONKURSU 
Celem Konkursu jest: 
1)  promocja Święta Flagi, utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja 

wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych; 
2) umożliwienie najmłodszym zaprezentowania indywidualnych zdolności 

twórczych. 
 

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Jedno dziecko może przedstawić tylko jedną pracę do Konkursu. 
2. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace wykonane zespołowo – zakłada się, że 

zgłoszona praca ma tylko jednego autora. 
3. Po wykonaniu pracy przez uczestnika konkursu należy ją sfotografować,  

a następnie przesłać zdjęcie w formie załącznika na adres  
email: monika.rojek@umdebica.pl. W temacie wiadomości prosimy podać tytuł 
konkursu - „Biało-czerwona – mój rysunek z flagą Polski, a w treści – imię  
i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, numer telefonu Rodzica lub 
opiekuna prawnego oraz informację do którego przedszkola lub szkoły uczęszcza 
autor. Termin nadsyłania zdjęć wraz z oświadczeniem upływa 29 kwietnia br. 

o godz. 17:00 Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie na wskazane adresy email. 
4. Przesyłając pracę na konkurs wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na udział  

w konkursie, zarówno swoich podopiecznych, a co za tym idzie zgodę na 
publiczną prezentację pracy oraz udostępnienie wizerunku dziecka wraz  
z imieniem i nazwiskiem autora pracy na stronie internetowej Organizatora, na 
portalu społecznościowym miasta oraz w lokalnych środkach masowego 
przekazu celem promocji konkursu. 

mailto:monika.rojek@umdebica.pl
mailto:monika.rojek@umdebica.pl


 

4 WWW.DEBICA.PL 
 

5. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem 
warunków niniejszego Regulaminu. 

 
4. WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC KONKURSOWYCH 
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika Konkursu, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych 
konkursach. 

2. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od dzieci wykonujących prace. 
3. Prace zgłaszane do Konkursu: 

1) muszą być wykonane na papierze – w formacie A4 lub A3 w układzie 
poziomym lub pionowym; 

2) mogą być wykonane następującymi technikami:  
a) rysunkową (kredki, pisaki, flamastry); 
b) malarską (farby: akwarela, plakatowa, olejna); 
c) wydzierankową lub wycinankową (z papieru, bibuły); 
d) lub techniką mieszaną. 

4. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace: 
1) przestrzenne; 
2) wykonane przy użyciu plasteliny, gliny, materiałów roślinnych, produktów 

spożywczych i przemysłowych oraz innego tego rodzaju materiałów; 
3) wykonane za pomocą programów komputerowych; 
4) prace stanowiące zdjęcie/fotografię; 
5) wykonane w innym formacie niż A4 lub A3. 

 

5. ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Konkurs trwa od 22 kwietnia do 29 kwietnia 2020 r.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) samodzielne wykonanie pracy przez uczestnika; 
2) przesłanie zdjęcia: pracy wraz z pisemnym oświadczeniem zgody rodziców 

bądź opiekunów prawnych uczestnika: 

− na udział w Konkursie; 

− o zapoznaniu się z zapisami niniejszego Regulaminu; 

− o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922); 

Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Brak przekazania oświadczenia, o których mowa w ust. 2 będzie skutkowało 
dyskwalifikacją uczestnika z Konkursu. 

 

6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, 

powołaną przez Burmistrza Miasta Dębicy. 
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja. 
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2020 r. 
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4. Z przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, 
który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

5. Decyzje Komisji, co do wyboru nagrodzonych prac są ostateczne i nie przysługuje 
od nich odwołanie. 

6. Komisja wybierze najciekawsze prace, które zostaną opublikowane w dniu 2 maja 
2020 roku. 

7. Wręczenie nagród nastąpi drogą korespondencyjną. 
8. Ponadto wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i na 

portalu społecznościowym Organizatora . 
9. Wszelka korespondencja dotycząca Konkursu prowadzona będzie z rodzicem lub 

opiekunem uczestnika wskazanym w zgłoszeniu konkursowym.  
 
7. WARUNKI OGÓLNE 
1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

2. Urząd Miejski w Dębicy informuje, że jest administratorem danych osobowych  
w rozumieniu ustawy o ochronie danych  osobowych, informacje nt. 
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie 
http://debica.pl/strony/rodo . 

3. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich sprawach, o których mowa  
w ust. 2 właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na 
piśmie. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału 
w  Konkursie. 

5. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny względem Urzędu Miejskiego w Dębicy 
za wszelkie wady prawne pracy, a  w  szczególności za ewentualne roszczenia 
osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.  
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi  
z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę zobowiązuje się 
do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w  
stosunku do Urzędu Miejskiego w Dębicy, zwalniając Urząd Miejski w Dębicy od 
wszelkich zobowiązań,  jakie powstaną z tego tytułu. 

 

8. NAGRODA 
Autorzy wszystkich nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci 
gadżetów reklamowych Miasta Dębica oraz dyplomy. 

 
9. PRAWA AUTORSKIE 
1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Urząd Miejski w Dębicy, zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) - w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na 
czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy, 
na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

http://debica.pl/strony/rodo
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2) rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych 
oraz sieci szerokiego dostępu (internet); 

3) użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy; 
4) publiczne wystawianie lub wyświetlenie; 
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie opracowań pracy, w tym na 

dokonywanie obróbki komputerowej oraz wprowadzanie zmian i modyfikację 
pracy. 

3. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie przez Urząd Miejski w Dębicy 
zależnego prawa autorskiego do pracy, tj. rozporządzanie i korzystanie  
z opracowań z prac, na wszystkich polach eksploatacji, o  których mowa w ust. 1. 

4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora szczególnie do: 
1) udostępniania zgłoszonej przez niego pracy zarówno anonimowo jak  

i imiennie; 
2) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu 

zgłoszonej przez niego pracy; 
3) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed 

rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy. 
5. Zgłoszone prace przechodzą na własność Urzędu Miejskiego w Dębicy. 
6. Postanowienia ust. 1 - 4 dotyczą każdej z prac, za wyjątkiem prac 

zdyskwalifikowanych zgodnie z § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 3. 
 

 
10. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. 
informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  
w Dębicy jest: Burmistrz Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem 

iod@umdebica.pl.  
3) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO; 
4) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;  
5) Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
6) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem;  
7) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna,  
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

mailto:iod@umdebica.pl
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9) podanie przez uczestnika  konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, 
którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie. 
 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających 
to okoliczności. 

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na 
stronie internetowej Organizatora. 
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OŚWIADCZENIE 
 
Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu niepełnoletniego dziecka 
wyrażam zgodę na: uczestnictwo mojego dziecka, przetwarzanie danych osobowych 
moich i mojego dziecka, wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 
 
…………….………...…………….………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
w Konkursie plastycznym „Biało-Czerwona”– mój rysunek z flagą Polski  
organizowanym przez Burmistrza Miasta Dębicy zgodnie z jego regulaminu i ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza 
niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam 
nieodpłatnie. 
 
 

 

…………………………………….…………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
 
 

 


