
 

 

 

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 

Anna Fotyga, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

KONKURS PLASTYCZNY: 

„Zaślubiam Cię... Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje”. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Zaślubiam Cię... Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. 

I. Organizatorzy: 

Anna Fotyga, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

II. Cele konkursu: 

1. upamiętnienie 100. rocznicy zaślubin Rzeczypospolitej Polskiej z morzem; 

2. kultywowanie wartości, ideałów i postaw patriotycznych jakimi cechowało się 

społeczeństwo polskie w okresie walk o granice niepodległej Polski; 

3. upowszechnianie wiedzy na temat historii Rzeczypospolitej Polskiej; 

4. kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace 

plastyczne. 

III.   Warunki uczestnictwa:  

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednego rysunku w formie plakatu 

nawiązującego do patriotycznego aktu zaślubin Polski z morzem.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

którzy ukończyli 13. rok życia. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego, które 

nie były laureatami poprzednich edycji konkursów plastycznych organizowanych bądź 

współorganizowanych przez Annę Fotygę Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

4. Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych:  

I.  13.-15. rok życia (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)  

II.  16.-19. rok życia (szkoły ponadpodstawowe) 

5. Jeden autor może nadesłać maksymalnie jedną prace. 

6. Format prac plastycznych (format plakatu) nie większy niż A3. 

7. Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, 

ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Dopuszczalne są prace wykonane jedynie 

na papierze. Nie będą dopuszczone do konkursu malowidła na szkle, kompozycje 

przestrzenne itp. 



 

 

8. Do pracy każdy uczestnik dołącza kartę uczestnictwa (załącznik nr 1) oraz oświadczenia 

(załącznik nr 2). W imieniu uczestników niepełnoletnich, wszelkie oświadczenia woli 

składa osoba uprawniona do reprezentowania. 

9. Pracę należy podpisać z tyłu, podając imię, nazwisko, wiek (klasę i szkołę), miejscowość, 

powiat. 

10. Dopuszcza się prace będące wynikiem jednokrotnej ekspozycji. Informacje o pracach 

wcześniej nagradzanych, czy publikowanych zawarta musi być w kwestionariuszu. 

11. Prace plastyczne stanowią utwór zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Z chwilą przekazania 

Organizatorowi Konkursu pracy plastycznej, uczestnik Konkursu przenosi na 

Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych do prac plastycznych na 

terytorium całego świata, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu wejścia w 

życie Regulaminu, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami; 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału prac plastycznych; 

c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w literze (b) przez publiczne wystawienie oraz 

publiczne udostępnienie prac plastycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) wprowadzenie do pamięci komputerów lub serwerów oraz do sieci teleinformatycznych lub 

informatycznych; 

e) publikacje drukowane i elektroniczne. 

12. Przeniesienie praw obejmuje całość autorskich praw majątkowych, w tym wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie praw autorskich zależnych na polach eksploatacji 

określonych w ust. 11. Zezwolenie obejmuje w szczególności korzystanie i 

rozporządzanie pracami plastycznymi. Zezwolenie dotyczy terytorium całego świata. 

13. Organizator Konkursu będzie uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych 

do prac plastycznych na podmioty trzecie oraz do udzielania licencji i sublicencji na 

korzystanie z prac plastycznych przez podmioty trzecie na polach eksploatacji 

określonych w ust. 11. Uprawnienie dotyczy terytorium całego świata. 

14. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich 

praw osobistych do prac plastycznych oraz udziela Organizatorowi Konkursu zezwolenia 

na wykonywanie przysługujących uczestnikowi Konkursu osobistych praw autorskich. 

15. Przeniesienie całości majątkowych praw autorskich, o których mowa w niniejszym 

paragrafie na polach eksploatacji wskazanych w ust. 11. oraz udzielenie zezwolenia na 

wykonywanie praw autorskich zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust.11 i 12 

następuje nieodpłatnie. 

16. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Udział w 

Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania 

nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności poselskiej Anny Fotygi Poseł do 

Parlamentu Europejskiego. Organizator Konkursu nie zwraca przesłanych mu prac ani 

poniesionych przez uczestników kosztów udziału w konkursie (koszty druku, znaczków 

pocztowych itp.). 

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 



 

 

IV.   Kontakt: 

W przypadku pytań dotyczących konkursu zapytania należy wysyłać na adres mailowy biura 

poselskiego Anny Fotygi: fotygabiuro@gmail.com z tytułem "Konkurs plastyczny”. 

V.   Termin i miejsce nadesłania prac: 

Do 15 grudnia 2019 roku, (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biuro Poselskie 

Anny Fotygi, ul. 10 Lutego 5/1, 81-366 Gdynia z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY 

Zaślubiam Cię... Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. 

VI.   Skład jury: 

W skład jury wchodzą: 

- Anna Fotyga, Poseł do Parlamentu Europejskiego,  

- dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

- dr Radosław Tyślewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. 

 

VII. Rozstrzygniecie konkursu: 

Jury wybierze 3 najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej. Dopuszcza 

się inną formę rozstrzygnięcia konkursu w zależności od ilości nadesłanych prac, np. 

wyróżnienia. 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu: 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.fotyga.pl oraz profilu 

Facebook "Anna Fotyga - Biuro Poselskie" najpóźniej do dnia 12 stycznia 2020 roku. 

IX.  Nagrody: 

1. Autorzy 3 zwycięskich prac w obu kategoriach wiekowych zostaną nagrodzeni:  

- nagrodami książkowymi,  

- zaproszeniem na autokarowy wyjazd studyjny do Brukseli (dla osób niepełnoletnich 

wraz z opiekunem). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród również autorom 

wyróżnionych prac. 

3. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo żądania zamiany ww. nagród na 

równowartość pieniężną lub rzeczową w formie innej niż wymienione.  

 

X.   Postanowienia końcowe: 

 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

2. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i ogłoszenia 

danych osobowych w Internecie celem ogłoszenia laureatów Konkursu i podczas dalszej 

promocji prac.  

http://www.fotyga.pl/


 

 

3. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego  

regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela  

ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatorów w dowolny  

sposób w celach promocyjnych i statutowych.  

4. Uczestnicy Konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na  

przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

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 - RODO) z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – załącznik nr 3. 

5. Rozstrzygniecie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

6. Osoby nagrodzone czy też wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i 

godzinie uroczystego rozdania nagród. 

7. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

Gdynia, dn. 3 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym 

„ZAŚLUBIAM CIĘ… TERAZ WOLNE PRZED NAMI ŚWIATY I WOLNE KRAJE" 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Wiek…………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………... 

Województwo………………………………………………………………………………….. 

Telefon………………………………………..e-mail………………………………………….. 

Instytucja (np. szkoła) – adres, telefon…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Technika wykonania pracy, ewentualne uwagi………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………….      ……………..…….………… 

Miejscowość, data      Podpis autora pracy/opiekuna  



 

 

      

Załącznik nr 2 

Konkurs plastyczny 

"ZAŚLUBIAM CIĘ… TERAZ WOLNE PRZED NAMI ŚWIATY I WOLNE KRAJE” 

Oświadczam, że: 

- jestem autorem/autorką załączonych prac i posiadam do nich pełne majątkowe prawa 

autorskie 

- przyjmuję warunki Regulaminu Konkursu 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - 

RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), 

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych  

prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

……………………..     ……….…...………..…………………. 

Miejscowość, data     Podpis autora pracy/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu 

zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu plastycznego:  

"ZAŚLUBIAM CIĘ… TERAZ WOLNE PRZED NAMI ŚWIATY I WOLNE KRAJE” 

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, 

Nr 119), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w Karcie uczestnika, jest Biuro 

Poselskie Anny Fotygi Poseł do Parlamentu Europejskiego, ul. 10 Lutego 5/1, 81-366 

Gdynia, zwany dalej Administratorem,  

2. Dane osobowe wymagane w Karcie uczestnika przetwarzane będą w celu 

zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu plastycznego: "ZAŚLUBIAM CIĘ… 

TERAZ WOLNE PRZED NAMI ŚWIATY I WOLNE KRAJE” dla celów 

sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych.  

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane również dla celów ustalenia i obrony lub 

dochodzenia roszczeń;  

4.  Dane osobowe wymagane w Karcie uczestnika będą udostępniane pracownikom oraz 

współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom 

trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych 

oraz archiwalnych realizowanych w ramach Konkursu.  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda – 

stosownie do art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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, Dz. Urz. UE L Nr 119 , dalej RODO oraz art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją przez Administratora prawnie 

uzasadnionych interesów, tj. zapewnieniem przez Administratora prawidłowej 

organizacji oraz przebiegu Konkursu;  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Karcie uczestnika jest dobrowolne, 

ale niezbędne do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w Konkursie, co oznacza, 

że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych w Karcie 

uczestnika będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w 

Konkursie;  

7. W zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan 

prawo do: 



 

 

● żądania od Administratora dostępu do danych osobowych wymaganych w Karcie 

uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

● wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

● przenoszenia danych,  

● wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym narusza przepisy RODO;  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymaganych w Karcie uczestnika w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Dane osobowe wymagane w Karcie uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  

10. Dane osobowe wymagane w Karcie uczestnika będą przechowywane do czasu upływu 

terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być 

podnoszone wobec Administratora. 

 

 

 

 

 

 


