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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ WOJEWODĘ MAŁOPOLSKIEGO 

Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia! 

 

 
§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa  

w Konkursie plastycznym: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!” 

zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac oraz warunki nagradzania 

zwycięzców Konkursu. 

2. Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi poprzez upowszechnianie 

dziecięcej twórczości, a także budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci  

i ułatwianie im integracji i pozytywnego przyjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem 

konkursu jest również pielęgnowanie patriotyzmu i kształtowanie tożsamości narodowej.  

3. Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Małopolski. 

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium całego województwa małopolskiego. 

5. W Konkursie wezmą udział indywidualne prace plastyczne, które spełnią wymogi 

techniczne opisane w Regulaminie i zostaną przekazane do Organizatora, w terminie  

do 3 czerwca 2022 r. drogą elektroniczną na adres konkursukraina@muw.pl  lub 

dostarczone w terminie do 3 czerwca 2022 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Dziennik Podawczy pok. 26. 

6. Zgłoszone do Konkursu prace plastyczne nie mogą naruszać praw innych osób,  

w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. Przygotowane prace 

powinny być zgodne z zasadami dobrych obyczajów, w szczególności nie mogą zawierać 

treści obscenicznych, dyskryminować lub propagować dyskryminacji ze względu na 

światopogląd, wyznawaną religię, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne. 

Organizatorzy zastrzegają także prawo do zdyskwalifikowania utworu w przypadku, gdy 

będzie on zawierał treści w jakikolwiek sposób naruszające prawa lub dobre imię osób 

trzecich. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi 9 czerwca 2022 r. roku  

na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

9. Wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2022 r.  

10. Prace plastyczne zostaną wydane przez Wojewodę Małopolskiego w formie publikacji. 

 

§1 Uczestnicy Konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku  

z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. 

2. Do konkursu prace plastyczne mogą być zgłoszone w trzech kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria, dzieci w wieku od 4 do 6 lat; 

b) II kategoria dzieci w wieku od 7 do 10 lat; 
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c) III kategoria dzieci w wieku od 11 do 15 lat. 

3. W przypadku zgłoszenia do konkursu prac dzieci starszych lub młodszych niż wskazane 

kategorie wiekowe, Organizator może dokonać oceny takich prac i przyznać 

wyróżnienia. 

4. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Każdy 

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli 

ustawowych. 

6. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1 do 

Regulaminu).  

7. W imieniu Uczestnika Konkursu jego prawny opiekun musi wypełnić formularz 

dotyczący zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

8. Prace przekazane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną pracę 

osób biorących udział w konkursie. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób  

trzecich. Prace przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią, lub 

fragmentem jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana  

i nagradzana w innych konkursach. 

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej 

odzwierciedlającej tytuł Konkursu: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego 

pokolenia!”. 

2. Formą dopuszczającą pracę do konkursu jest wykonana praca plastyczna formatu A-4,  

w dowolnej technice.  

3. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem  

i udziałem w Konkursie.  

4. Każda praca powinna być opisana w metryczce (załącznik nr 1).  

5. Metryczka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Metryczkę należy wypełnić w języku polskim. 

7. Prace konkursowe można przesłać drogą elektroniczną na adres konkursukraina@muw.pl 

lub dostarczyć w terminie do 3 czerwca  2022 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Dziennik Podawczy pok. 26.  

W przypadku nadsyłania projektów przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu 

winny znaleźć się dopiski „Konkurs - Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego 

pokolenia!”. 

8. Prace dostarczone po określonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

9. Uczestnik powinien zachować oryginał pracy plastycznej w celu ewentualnego jej 

przekazania na potrzeby publikacji, o której mowa w § 1 pkt.11. 

10. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełniony i podpisany własnoręcznie przez 

rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnego(ych) dziecka Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. 
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§ 3 Kapituła  

 

1. Nagrody w Konkursie przyznaje Kapituła Konkursu. Kapituła może również przyznać 

wyróżnienia. 

2.  W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą: 

a) Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita,  

b) Dyrektor Biura Wojewody Pani Monika Kolasa, 

c) Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pan Rafał Filo, 

d) II Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Pani Ewa Gil, 

e) Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy Pani Paulina Dziób, 

f) Kierownik Oddziału ds. Organizacyjnych w Biurze Wojewody Pani Jadwiga Dukała, 

g) Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

3. Do zadań Kapituły Konkursu należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, 

przyznanie nagród.  

4. Kapituła zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niezgodnych z Regulaminem, 

nierealizujących tematy Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.  

5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6.     Informacja o terminie, miejscu oraz czasie ogłoszenia wyników Konkursu zamieszczona 

zostanie na stronie internetowej Organizatora http://muw.pl/ . 

 

 

§ 4 Nagrody 

 

 

1. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Wojewodę Małopolskiego i Partnerów Konkursu. 

2. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego http://muw.pl/ w terminie do 9 czerwca 2022 r. 

 

 

§ 5 Dane osobowe 

 

1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji jego celów, na warunkach określonych  

w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119), zwanego dalej RODO;  

b) rozpowszechnianie jego wizerunku oraz udziela nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie  

i co do terytorium, niewyłącznej licencji na  publikację (prezentowanie publicznie  
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w dowolny sposób w tym m.in. w Internecie) wykonanej przez uczestnika pracy 

plastycznej oraz jego wizerunku, imienia, nazwiska, w ramach promocji Konkursu oraz 

działalności Organizatorów i Partnera. 

2. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:  

a) akceptuje niniejszy Regulamin, 

b) jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych prac. 

3. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na 

pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka 

zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu 

naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub 

majątkowych praw autorskich. 

 

 

§ 6 Obowiązywanie Regulaminu 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany 

wchodzą w życie z upływem 3 dni od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na 

stronie internetowej Organizatorów. 

2. Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119,  

12 39 21 111 e-mail: konkursukraina@muw.pl  
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