
 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w konkursie. 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu „KOSZULKA”  jest Komenda Hufca Związku Harcerstwa 

Polskiego w Leżajsku.  

§ 2 

Termin Konkursu 

1. Konkurs „KOSZULKA” trwa od 10-24.10.2018r.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi 

w czasie trwania Koncertu Galowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej  HIT 2018 

§ 3 

Cel Konkursu: 

1. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wśród dorosłych, 

kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny. 

2. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o: 

- historii Polski i walki narodu o niepodległość, 
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 - odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, 

 - najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem,  

 3. Rozwijanie pomysłowości, kreatywności i samodzielności wśród uczestników. 

§ 4 

Tematyka i format prac 

1.Tematem prac jest PROJEKT KOSZULKI XV Festiwalu HIT 2018 o tematyce 

„NIEPODLEGŁA”  

2. Praca powinna mieć formę KOSZULKI – przód (powinna posiadać zarówno cechy 

    informacyjne jak i plastyczne). 

3.Prace muszą być wykonane w formie nie mniejszej niż format A4(297x210) i nie 

większe, niż format A3 (420 x 297 mm). 

4.Możliwe jest wykorzystanie różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.: 

rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii i innych technik 

mieszanych płaskich. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych 

materiałami sypkimi.  

§ 5 

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Każda praca powinna 

posiadać metryczkę (formularz zgłoszeniowy) z imieniem i nazwiskiem autora, 

należy też podać nazwę Hufca i Drużyny z jakiej wywodzi się autor pracy ( Zuchy  

i Harcerze) a także adres e-mail , tel. kontaktowy autora/opiekuna 

3. Prace nadesłane na Konkurs MUSZĄ BYĆ PRACAMI WŁASNYMI ICH AUTORÓW, 

nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach. 

3. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną  

i przyklejoną metryczkę   identyfikacyjną           

4. W terminie do 24.10.2018r. prace należy przesłać pocztą, emailem lub dostarczyć 

osobiście do Komendy Hufca ZHP w Leżajsku (ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk). 

Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

5. Zgłoszone prace będą oceniane przez WYJATKOWE i PROFESJONALNE JURY.  



 

 

6. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. 

 7. Zgłoszenie uznaje się za dostarczone w terminie jeżeli zostanie doręczone 

Organizatorowi drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), pocztą 

elektroniczną (data wysłania) lub osobiście w Biurze Hufca (Dyżur w Biurze Hufca we 

wtorki w godzinach 18.00-20.00) dnia 24.10.2018 roku. 

8. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy), 
podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, 
będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 
ze zm.) oraz zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie i celach związanych  
z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się  
z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu i Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej HIT 2018. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest 
dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych ich poprawienia oraz wycofania. 
 

§ 6 

Komisja Konkursowa 

1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu „KOSZULKA” oceniać będzie Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega 

procedurze odwoławczej.  

                                                          § 7 

Nagrody 

1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru jednej, jedynej, 

niepowtarzalnej  pracy – KOSZULKI. 

2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac  

o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata. 

 

3. Laureat Konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę NIESPODZIANKĘ.  

 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody głównej  

w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, iż żadna z prac na nią nie zasługuje. 



 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników Konkursu „KOSZULKA” i sposób wydania Nagród. 

1. O wynikach Konkursu nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni w trakcie 

Koncertu Finałowego HIT 2018. 

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana też na stronie internetowej 

organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe  

z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników. 

4. Organizator planuje wystawę pokonkursową prezentującą zgłoszone Prace 

Konkursowe. 

5. Zwycięski projekt zostanie OFICJALNĄ KOSZULKĄ FESTIWALU PIOSENKI 

HARCERSKIEJ HIT 2018 dostępną od pierwszego dnia festiwalu. 

                                                                  § 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu  

lub  zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 

2. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.  

W wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem będzie możliwość 

odstępstwa od tego postanowienia. Musi jednak być to zgłoszone jeszcze przed 

przysłaniem pracy. 

3. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez 

opiekuna prawnego autora pracy oświadczenia, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora 

Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji 

wyłącznej na wykorzystanie pracy Konkursowej na następujących polach: a) druk 

lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie; b) upublicznienie lub używanie w 

Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia c) 

prezentowanie prac na wystawach 

 

4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje 

Organizator. 

 



 

 

METRYCZKA. 

Imię i nazwisko autora pracy: 

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

Komenda Hufca i drużyna autora pracy(dotyczy Zuchów i Harcerzy) 

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

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

Nr telefonu do autora pracy lub rodzica/opiekuna 

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

E-mail: ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                  

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM „KOSZULKA”                                                             

ORGANIZOWANYM PRZEZ KH ZHP w LEŻAJSKU. 

                                                                                                                                                                    
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………… 

(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym „KOSZULKA” 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem i Festiwalem HIT 2018, 

prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

3. W rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2017.880 j.t), udzielam Komendzie Hufca ZHP Leżajsk, nieodpłatnie, 

pełnej niewyłącznej licencji utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – nadruk na koszulkach,  

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

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym.  

 

Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe. 

 

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

Miejscowość i data                                                              Podpis rodzica/opiekuna uczestnika   



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i 

zbieranie moich danych osobowych przez KH ZHP LEŻAJSK w celu udziału w konkursie, promocji 

organizatora, poprzez opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska oraz wizerunku, na 

stronie internetowej organizatora, profilu ZHP LEZAJSK na Facebooku, w artykułach prasowych 

promujących /podsumowujących konkurs oraz publicznego odczytania powyższych danych 

podczas wręczania nagród . 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 

RODO,tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 

przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości 

jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany, że dane zbierane są przez KH ZHP LEŻAJSK, 

 o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że 

dane te nie będą udostępniane innym podmiotom a mi przysługuje możliwość wycofania zgody  

w dowolnym momencie. 

  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Miejsce, data oraz czytelny podpis uczestnika, rodzica/opiekuna- w przypadku osób niepełnoletnich 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 


