
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„KONKURS PLASTYCZNY 550. URODZINY KOPERNIKA” 

§1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin konkursu (zwany dalej regulaminem) określa zasady, a także warunki 

udziału w konkursie plastycznym pt. „Konkurs plastyczny 550. urodziny Kopernika”. 

2. Organizatorem konkursu plastycznego jest Toruńska Agenda Kulturalna z siedzibą w Toruniu, 

przy ul. Konopnickiej 13/4, (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs rozpocznie się 1 lutego i zakończy 18 lutego 2023 roku. 

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem 

przez niego całości regulaminu, w tym warunków i zasad konkursu. 

 

§2 

WARUNKI I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest w ramach 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, którego 

głównym celem jest wzbogacenie krajobrazu kulturalnego Torunia poprzez przybliżenie sylwetki 

astronoma. Głównym celem konkursu plastycznego jest wyłonienie autorów najlepszych 

rysunków ukazujących Mikołaja Kopernika w dniu urodzin. 

2. Konkurs plastyczny jest otwarty dla wszystkich osób w wieku 5-14 lat, co jednoznaczne jest z 

tym, że każdy w tym zakresie wiekowym może wziąć w nim udział. 

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć osobiście, pocztą, lub drogą mailową 

wykonany przez siebie rysunek, zestaw rysunków w formacie A4 lub w przypadku wysyłania 

drogą mailową zdjęcie rysunku w wysokiej jakości, przedstawiających Mikołaja Kopernika, bez 

podpisu z przodu rysunku czy jakiegokolwiek znaku wodnego na adres ul. Marii Konopnickiej 

13/4 87-100 Toruń, lub adres mailowy a.smiechowska@tak.torun.pl  do 9 lutego 2023 r. 

Siedziba Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest otwarta w godzinach 8:00-16:00 w dniach od 

poniedziałku do piątku. 

4. Z tyłu rysunku należy napisać „zgłoszenie na Konkurs plastyczny 550. urodziny 

Kopernika” i zawrzeć dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, wiek). 

5. Termin nadsyłania zdjęć upływa 9 lutego 2022 roku o godzinie 15:00. 

6. Rysunki obraźliwe, naruszające normy etyczne i kultury osobistej oraz poruszające tematy 

polityczne, nie będą brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji o wygranej. 

7. Przesyłając zgłoszenie uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy, także 

bez podania autorstwa, w działaniach promocyjnych wydarzeń organizowanych przez Toruńską 

Agendę Kulturalną, w tym na ich powielanie, rozpowszechnianie — zarówno w wersji 

elektronicznej, jak i drukowanej, a także w innych materiałach promocyjnych, przez czas 

nieograniczony.  

 

 

 

 

§3 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Wyboru najlepszych rysunków dokona Organizator 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, 

informując o tym uczestników i zwycięzców konkursu do dnia 18 lutego 2023 roku za pomocą 



zaprezentowania zwycięskich prac na tortach Mikołaja Kopernika, w czasie organizowanego w 

dniu 18 lutego 2023 wydarzenia 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, które nie jest zgodne z 

regulaminem. 

 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega 

sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

2. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich 

zmianach regulaminu uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej 

dedykowanej konkursowi, na której zamieszczono regulamin. 

 

§5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Toruńska 

Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń. Wszelką 

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na 

adres siedziby. 

2. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w celach związanych z konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania 

Laureatów, przyznawania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

3. Dane uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych 

osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu i zachowania 

zasad bezpieczeństwa. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane 

do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji 

danych wynikającego z przepisów prawa. 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 

żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z 

ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

usuniecie danych osobowych Uczestników wydarzeń może nastąpić nie wcześniej niż w 

przeciągu 2 tygodni od daty odbycia się wydarzenia. Uczestnikom przysługuje prawo do 



wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


