REGULAMIN KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„PATRONI KRAKOWSKICH ULIC”
Rada Miasta Krakowa nadaje ulicom i placom imiona znanych i mniej znanych postaci
historycznych, literackich, ludzi związanych z nauką i kulturą. Konkurs ma przybliżyć
uczniom postaci patronów ulic i zachęcić do poszukiwania informacji na temat tych osób.
Udział w konkursie będzie niezwykłą przygodą i lekcją historii o mieście.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” prowadzonego
w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” przyjętego przez Radę
Miasta Krakowa.
2. Organizatorami Konkursu są:
a) Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony z siedzibą w Krakowie, ul. Naczelna 12,
31-421 Kraków,
b) Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 102, 31-406
Kraków,
c) Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154
Kraków.
3. Współorganizatorami Konkursu są: Rada Miasta Krakowa, Rady i Zarząd Dzielnic I Stare
Miasto, II Grzegórzki oraz VII Zwierzyniec, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego,
Towarzystwo Prądnickie, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie oraz
Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej.
4. Konkurs jest organizowany pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa oraz
Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, patronami medialnymi są:
miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”, portal Ciekawostki Historyczne.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz instytucji kultury
zlokalizowanych na terenie Dzielnic I, II, III oraz VII miasta Krakowa.
6. Celem Konkursu jest:
a) poznanie przez uczestników patronów ulic i zaprezentowanie ich w dowolnej formie
plastycznej lub literackiej,
b) zachęcenie uczestników do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnych źródłach
informacji, w tym w bibliotekach,
c) rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich,
d) wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej uczniów krakowskich szkół
podstawowych.
7. Konkurs trwa od 9 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.
§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Prace literackie np. list, wiersz, opowiadanie, esej należy przygotować w formie papierowej
oraz formie pliku tekstowego - format A4, maksymalnie 2 strony, czcionka 12, Times New
Roman, interlinia 1,5.
2. Prace muszą dotyczyć osób, które zostały uhonorowane przez Radę Miasta Krakowa jako
patroni ulic Krakowa.

3. W przypadku prac literackich uczestnik ma obowiązek, w formie bibliografii, podać źródła
pochodzenia wykorzystanych materiałów.
4. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną i jedną literacką. Do Konkursu może
zgłosić maksymalnie dwie prace (jedną literacką, jedną plastyczną).
5. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
6. Prace
literackie
należy
przesłać
w
formie
elektronicznej
na
adres
konkursy@biblioteka.krakow.pl oraz w formie papierowej na adres Biblioteka Kraków Plac
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, p. 126 z dopiskiem „Patroni krakowskich
ulic” lub złożyć w zaklejonej kopercie w dowolnej filii Biblioteki Kraków. Na kopercie
należy umieścić tytuł konkursu - „Patroni krakowskich ulic”.
7. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie A3 należy przesłać na adres
Biblioteka Kraków Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, p. 126 z dopiskiem
„Patroni krakowskich ulic” lub złożyć w zaklejonej kopercie w dowolnej filii Biblioteki
Kraków. Na kopercie należy umieścić tytuł konkursu - „Patroni krakowskich ulic”.
8. Pracę plastyczną oraz literacką należy opisać na odwrocie za pomocą karty zgłoszenia
wypełniając ją drukowanymi literami i podając: tytuł pracy, imię i nazwisko patrona,
którego przedstawia, imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły podstawowej oraz klasę,
do której uczęszcza.
9. Zgłoszone prace muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane
i nagradzane.
10.
Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego:
Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2),
oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy (zał. nr 3).
11.

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom.
§ 3 Zasady przyznawania nagród

1. Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową, w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatorów oraz Współorganizatorów.
2. Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno dla uczniów reprezentujących Dzielnice I, II,
III i VII w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kategoria I - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
b) kategoria II - uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych
oraz dwóch kategoriach tematycznych:
a) kategoria literacka,
b) kategoria plastyczna.
3. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem zgodności z tematem, wyrazu
artystycznego, oryginalności pomysłu, stylistyki, samodzielnego wykonania.
4. Komisja przyzna w każdej kategorii trzy miejsca (I, II, III) oraz wyróżnienia.
5. Komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać kilka miejsc ex aequo.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.
7. Decyzje Komisji o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.

8. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się 10 grudnia
2017 r., e-mailowo za pośrednictwem placówki oświatowej, która została podana na Karcie
Zgłoszenia.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania prac
konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach
promocyjnych na stronach internetowych Organizatorów i Współorganizatorów oraz na
wystawach.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
2. Dodatkowych informacji
Współorganizatorzy.

na

temat

Konkursu

udzielają

Organizatorzy

oraz

3. Dane osobowe uczestników konkursu pt. „Patroni krakowskich ulic” podlegają ochronie
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
Biblioteka Kraków Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. Dane są zbierane
i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia
Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Zwycięzców. Dane osobowe
Zwycięzców konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy,
mogą być publikowane na stronach internetowych: Organizatorów i Współorganizatorów,
ich profilach na portalu społecznościowym Facebook, na portalach: krakowczyta.pl
i w.bibliotece.pl, w gazetach Rad Dzielnic oraz czasopiśmie „Informator Biblioteki
Kraków”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom i opiekunom dzieci uczestniczących w konkursie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych / danych dziecka oraz ich poprawiania.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA udziału w konkursie „PATRONI KRAKOWSKICH ULIC”
Edycja 2017

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w konkursie pt. „Patroni krakowskich ulic” organizowanym przez Radę i Zarząd Dzielnicy III
Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 oraz Bibliotekę
Kraków.
Imię i nazwisko patrona, którego przedstawia praca:.............................................................

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..……………….
Klasa
.......................................................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły lub instytucji kultury z terenu Dzielnicy I, II, III, VII
.......................................................................................................................................................

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………..…………….………………................
Adres e-mail: .…………………………………...........................................................……........
Numer telefonu: ……………………………………...........................................................……
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „Patroni krakowskich
ulic” i akceptuję jego warunki.

………………………………………
miejscowość, data

....……………….......……............………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

Załącznik nr 2
Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Bibliotekę
Kraków Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu pt. „Patroni krakowskich ulic”. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane
osobowe i dane mojego dziecka będą przekazane członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane
wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na
stronie internetowej Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy I, II, III oraz VII, Młodzieżowego Domu
Kultury przy al. 29 Listopada 102, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Towarzystwa Prądnickiego, Centrum
Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Edukacji
Obywatelskiej, ich profilach na portalu społecznościowym Facebook, na portalach: krakowczyta.pl

i w.bibliotece.pl, w gazetach Rad Dzielnic oraz czasopiśmie „Informator Biblioteki Kraków”.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem
poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

…………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

Zgoda opiekuna prawnego
na publikację wizerunku uczestnika konkursu*
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego
dziecka (zdjęcia z rozdania nagród) na: stronach Organizatorów i Współorganizatorów konkursu
„Patroni krakowskich ulic”, ich profilach na portalu Facebook, portalach: krakowCzyta.pl
i w.bibliotece.pl, gazetach Rady Dzielnicy, czasopiśmie „Informator Biblioteki Kraków”
w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie.
Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielona zostaje
nieodpłatnie.
Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

………………………………………

…………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu” nie jest
warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mój syn / córka ………………………………………. (imię i nazwisko)
biorący / a udział w Konkursie „PATRONI KRAKOWSKICH ULIC” organizowanym przez
Radę i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29
Listopada 102 oraz Bibliotekę Kraków.
1. jest autorem i twórcą załączonej pracy literackiej / plastycznej scenariusza przekazanej
Organizatorom w ramach Konkursu (dalej „Utwór”),
2. Utwór został stworzony przez moje dziecko samodzielnie, bez udziału osób trzecich,
3. Utwór jest oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od
jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które
mogłyby narazić Organizatorów Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich
z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Utworu.

Jednocześnie działając jako przedstawiciel ustawowy syna/córki w wypadku przyznania
nagrody w Konkursie wyrażam zgodę na publikację Utworu przez Organizatorów na
zasadach określonych w §3.9. Regulaminu Konkursu i w tym zakresie udzielam na rzecz
Organizatorów nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu w całości lub we fragmentach
przez cały czas trwania ochrony autorskich praw majątkowych do Utworu w Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie i zapisywanie Utworu w pamięci komputerów;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
d) wprowadzenie do obrotu cyfrowych kopii Utworu, w tym w szczególności w sieciach
Internet i Intranet, umieszczenie go w bazach danych i komunikacji na żądanie,
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp
w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
e) wykorzystywanie Utworu w ramach utworów zbiorowych.

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

