
§ 1 
Organizator 

Organizatorem konkursu na fraszkę o Wieliczce, zwanego dalej konkursem jest Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, zwane dalej Organiza-
torem. 

§ 2 
Cel konkursu 

1. Krzewienie patriotyzmu lokalnego. 
2. Umożliwienie prezentacji własnych umiejętności oraz dorobku artystycznego. 
3. Popularyzacja poezji. 
4.Twórcza wymiana doświadczeń artystycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
5. Promocja wykonawców biorących udział w konkursie. 
6. Wyłonienie talentów poetyckich. 
7. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

§ 3 
Uczestnicy 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  i dorośli z terenu Miasta  i Gminy Wie-
liczka.  
2. Osoby niepełnoletnie dostarczają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

§ 4 
Warunki uczestnictwa 

1.Uczestnik może do konkursu tylko jedną fraszkę. Prezentacja pracy nie może przekraczać 1 minuty. 
2. Prace powinny być podpisane; należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres zamieszkania i telefon kontaktowy oraz dane 
placówki zgłaszającej pracę. 
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb konkursu. 
Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora, który nie jest pełno-
letni, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu. 
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), 
oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie. Warunkiem udziału w konkur-
sie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 
konkursu, wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). 
5. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie karty uczestnika (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w sekretariacie organizatora lub wysłanie 
jej na adres: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka lub  e-mailowo: dp@wieliczka.eu. 
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych oso-
bowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i prasie. 

§ 5 
Kryteria oceny 

1. Występy będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 
- uczniowie szkół podstawowych, 
- uczniowie gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych i dorośli. 
2. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, zachowanie w utworze cech charakterystycznych dla fraszki jako formy literackiej., oryginal-
ność ujęcia tematu, pomysłowość i innowacja twórcza autora, samodzielność napisania tekstu. Treść prezentowanych utworów powinna być 
zgodna z tematyką konkursu oraz jego celami.  

§ 6 
Termin 

Zgłoszenie udziału wraz z należy dostarczyć do dnia 13 lipca 2015 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 do Centrum Kultury i Turystyki 
w Wieliczce, Rynek Górny 6. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data wpłynięcia przesyłki do CKiT. 

§ 7 
Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 
2. Prezentacje utworów nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
3. Spośród zgłoszonych do konkursu utworów Komisja wybierze zwycięzców poszczególnych kategorii, przyznając miejsca  
od I do III.  
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora. 
6. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz prezentacja zwycięskich utworów nastąpi podczas obchodów Dni Św. Kingi  
w niedzielę, 26 lipca 2015 r.  
 

§ 8 
Uwagi końcowe 

Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie: 012 278-32-00 wew. 102. lub mailowo: dp@wieliczka.eu 

 



ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna Autora pracy konkursowej…………………………………………… 

...................................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania uczestnika konkursu: .............................................................................................. 

Nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik: ........................................................................................... 

Tytuł pracy konkursowej ........................................................................................................................... 

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu 

oraz przetwarzaniu danych osobowych Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej: 

......................................................................................................................................................, 

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do KONKURSU NA FRASZKĘ O WIELICZCE oświadczam, iż je-

stem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w 

niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu 

prawa autorskie do utworu, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje prawa autorskie do utwo-

ru. 

Prawa autorskie przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają 

Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powsta-

łym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z 

opracowania utworu w kraju i za granicą. Organizator nabywa prawa autorskie na następujących po-

lach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz wy-

świetlanie utworu pod adresami domenowymi Zamawiającego; 

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także pu-

bliczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich do-

stęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji 

papierowej; 

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że w 

związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na 

Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i umieszcze-

nia wizerunku mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu 

w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

 

........................................................................................................... 

Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu 


