
 

II  Turniej Piłkarski  

(NIE)Pełnosprawni MEGAMOCNI 

 

 

Regulamin I Piłkarskiego Konkursu Plastycznego 

PIŁKA JEST OKRĄGŁA A BRAMKI SĄ DWIE 

II-go Turnieju Piłkarskiego (NIE)Pełnosprawni MEGAMOCNI 

Organizatorzy: Fundacja DOGadanka i  Fundacja Megamocni 

                           Celem Konkursu PIŁKA JEST OKRĄGŁA A BRAMKI SĄ DWIE, zwanego dalej Konkursem, jest 

popularyzacja sportu dla wszystkich poprzez działania plastyczne oraz: 

 rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do aktywności 

sportowej  

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej sportem i związanymi z nim emocjami 

 umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszej grupie odbiorców 

 promocja Turnieju (NIE)Pełnosprawni Megamocni, Fundacji Megamocni i Fundacji DOGadanka 

 odkrywanie i promocja utalentowanej, wrażliwej, kreatywnej młodzieży 

 wymiana doświadczeń młodych sportowców, kibiców i artystów 

Uczestnicy: 

Dzieci w wieku szkolnym kochające sportowe emocje. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

 Kategoria I – do 7 r.ż. (rocznik 2012)  

 Kategoria II – powyżej 7 r.ż.  

Zasady uczestnictwa: 

 samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej piłką nożną, pozytywnymi emocjami jakie 

niesie ta dyscyplina sportu oraz regułą fairplay 

 format – A4 lub A3  

 technika dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane, collage na  papierze, kartonie, 

płótnie 

 nie będą przyjmowane prace przestrzenne, sypkie, wyklejane: ziarnem, bibułą, watą, zapałkami, 

plasteliną lub wykonane z materiałów nieplastycznych. 

 

 prace nie mogą być oprawione; 
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 prace zbiorowe nie będą oceniane; 

 od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników 

 każdą pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Regulaminu 

Prace należy składać podczas turnieju 24 lutego w godz. 10.00 – 13.00 w Hali Politechniki 

Świętokrzyskiej. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i uroczysty finał odbędzie się  podczas 

imprezy po godz. 14.00 

Autorom najciekawszych prac komisja konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe  

w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas trwania turnieju. W skład 

komisji konkursowej wejdą:  

1. Anna Kaleta 

2. Magdalena Michalec 

3. Katarzyna Pawlik-Pajewska 

4. Marzena Ślusarska 

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością. Prace 

nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań 

regulaminowych nie będą oceniane. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna prawnego 

autora pracy oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2, 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 (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, 

wprowadzenie do pamięci komputera); 

c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz zgodą na ich 

pierwsze publiczne wykorzystanie. 

Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
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Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia 

Imię i nazwisko autora:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Wiek autora/ rok urodzenia:  …………………..                         Kategoria:         I         II 

Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/nauczyciela /opiekuna……………………………..telefon………………………………… 

Potwierdzam znajomość regulaminu Konkursu Plastycznego „Piłka jest okrągła a bramki są dwie” – Kielce 
2019       

Data  …………………………..podpis rodzica/opiekuna/nauczyciela: ………………………………………………………… 

Załącznik nr 2  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego .….….…...…................................................................................ 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 
dziecka/podopiecznego*.............................................................................................................. 

w związku z udziałem w „I Piłkarskim Konkursie Plastycznym PIŁKA JEST OKRĄGŁA A BRAMKI SĄ DWIE”, 
zwanego dalej Konkursem, którego organizatorem jest Fundacja DOGADANKA i Fundacja 
NIEMAMOCNI, zwane dalej Organizatorami 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas projektu 
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatorów wykorzystane w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych Organizatorów.  

W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach Konkursu dojdzie do powstania 
utworu 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 Organizatorom, nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji 
do 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 - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

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. 

…………………………………………... 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 3 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym 
imienia  
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez………………………………………  jego osiągnięć i prac 
na stronie internetowej Fundacji DOGadanka, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis)  
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 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Fundacja DOGadanka 

z siedzibą w Woli Kopcowej, ul. Letniskowa 30, 26-001 Masłów 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z wypełnianiem zadań statutowych 

i ustawowych. 

3. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. 

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

- osoby te kwestionują prawidłowość danych 

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się 

usunięciu danych 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8 . Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu. 


