
REGULAMIN KONKURSU 

„Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II”

1. Organizatorzy Konkursu:

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Ziemia Limanowska

Limanowski Dom Kultury

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

2. Patronat Honorowy: 

Kurator Małopolski Barbara Nowak

3. Cele Konkursu: 

Ukazanie  wartości  religii  i  wiary  chrześcijańskiej  mającej  wpływ  na  życie  człowieka,

przedstawione w twórczości artystycznej takiej jak rysunek i fotografia, opartej na inspiracji osobą

Jana Pawła II,   poprzez  upowszechnianie wiedzy na temat życia i  działalności Karola Wojtyły,

zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej  i biskupiej oraz Jego wielkiego pontyfikatu

papieskiego, przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski,

ukazywanie oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę

z Małopolską.

4. Uczestnicy konkursu: 

W  konkursie  mogą  brać  udział  dzieci,  młodzież  i  dorośli  podzieleni  na  kategorie  wiekowe.

W każdej z kategorii konkursowych określone zostaną kategorie wiekowe w jakich będzie można

brać udział. Każdy uczestnik ponosi koszty przygotowania pracy konkursowej oraz przyjazdu do

siedzib organizatorów oraz na finał konkursu we własnym zakresie.

5. Zasięg i przebieg konkursu: 

Konkurs  skierowany  jest  do  mieszkańców  powiatu  limanowskiego. Uczestnicy  konkursu  od

1  września 2020 r. składają swoje prace w formie rysunku i  fotografii na wskazany adres  przez

organizatorów do dnia 30 września 2020 r. 

6. Finał konkursu: 

Odbędzie się 16 października  2020 r.  w Limanowskim Domie Kultury o godz.16:00.



7. Komisja konkursowa:

Organizatorzy  powołają  komisję  konkursową w każdej  z  kategorii  konkursowych, która wyłoni

zwycięzców poszczególnych kategorii.

8. Nagrody Konkursu:

Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe za

zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. Wręczenie nagród nastąpi na scenie podczas finału Konkursu „Mam Talent

dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w dniu 16 października  2020, który będzie miał

miejsce w Limanowskim Domie Kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu w kategorii twórczość plastyczna i

fotografia  :  

I. PLASTYKA

9. Myśl przewodnia konkursu:

Papież Jan Paweł II - miłość do ojczyzny

10. Słowa Jana Pawła II:

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza

na przestrzeni  ostatnich  stuleci.  Jest  matką,  która  wiele  przecierpiała  i  wciąż  na  nowo cierpi.

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

11. Cele konkursu:

 ukazanie poprzez sztukę wartości religijnych inspirowanych osobą Jana Pawła II;

 odkrywanie talentów artystycznych;

 ukazanie wartości sztuki mającej wpływ na rozwój osobowości człowieka;

 rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa w konkursie w kategorii Plastyka:

a) Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

b) Każda praca MUSI posiadać kartę informacyjną przyklejoną na odwrocie pracy (zał. nr 1).

c) Razem z pracą należy złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2).

d) Wygląd i technika wykonania pracy:



- rozmiar pracy: format A3 (297x420 mm),

- technika wykonania dowolna płaska: np. malarstwo, grafika, rysunek, kolaż; bez

użycia materiałów nietrwałych (plastelina, bibuła, kasza itp.)

- prace należy dostarczyć nieoprawione,

- prace  konkursowe   winny   być   zabezpieczone   przed   zniszczeniem i w formie

płaskiej nie zrolowanej.

e) Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w Konkursie.

f) Kryteria oceniania:

 prace oceniac
 będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora;

 prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:

- 7 – 10 lat,

- 11 – 14 lat,

- 15 – 17 lat,

 prace będą oceniane wg następujących kryteriów:

- nawiązanie do myśli przewodniej zawartej w słowach Jana Pawła II (patrz:

pkt. 9 i 10 Regulaminu);

- twórczy charakter  pracy artystycznej wykazujący jej samodzielność;

-  nawiązanie  tematu  pracy  do  wrażliwości  wypływającej  z  wiary

chrześcijańskiej;

- stosowanie różnorodnych technik tworzenia prac;

- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

- estetyka pracy;

 komisja przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej z kategorii wiekowych;

 Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

g) Nadesłane  prace  nie  będą  zwracane.  W  celu  uzyskania  dodatkowych  informacji  prosimy

o kontakt z Organizatorem – 18 3371 603, biuro@ldk.limanowa.pl. 

h) Zdjęcia  prac  zostaną  opublikowane  na  stronach  Limanowskiego  Domu  Kultury  oraz

Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego „Ziemia Limanowska”.

i) Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  wykorzystania  nadesłanych  prac  w  celach

wystawienniczych.

mailto:biuro@ldk.limanowa.pl


12. Adres:

Prace  plastyczne  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszenia  dostarczamy  osobiście  lub wysyłamy  na

adres: Limanowski Dom Kultury, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa.

II. FOTOGRAFIA ARCHIWALNA

13. Cele konkursu:

 zebranie fotograficznej  dokumentacji  z życia  Karola Wojtyły,  szczególnie  przez pryzmat Jego

obecności na Ziemi Limanowskiej lub kontaktów z jej mieszkańcami, 

 zachęcanie do dzielenia się zawartością rodzinnych archiwów fotograficznych,

   popularyzacja tematyki archiwalnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie w kategorii Fotografia archiwalna:

a) Konkurs dedykowany jest dla wszystkich chętnych bez stosowania kryteriów wiekowych.

b) Tematyką fotografii powinien być udział mieszkańców Ziemi Limanowskiej w uroczystościach z

Karolem Wojtyłą/ Janem Pawłem II, w tym z wyjazdów do Watykanu.

c) W ramach kategorii konkursowej należy nadsyłać wyłącznie fotografie amatorskie, wykonywane

przez osoby nie będące profesjonalnymi fotografami 

• zeskanowane w rozdzielczości m.in. 300 dpi 

• sformatowane w postaci  pliku jpg/tiff  + plik  tekstowy w formacie  pdf zawierający  opis

fotografii wg schematu określonym w pkt. e)

d) Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace.

e)  Każda  nadesłana  praca  powinna  zostać  opatrzona  tytułem,  datacją,  identyfikacją  osób

widocznych na fotografii, miejscem wykonania zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autora (jeżeli

jest możliwe jego wskazanie).

f) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości

technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych

wymogów.

d) Kryteria oceny:

• nawiązanie do tematu konkursu,

• wartość dokumentacyjna

• wartość artystyczna



e) Uwagi końcowe:

1. Każda praca musi zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu: Imię i  Nazwisko,

wiek, adres zamieszkania.

2. Każdy uczestnik wraz z pracą przesyła wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu (zał. nr 3)

3. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak

również  z  niego  wyłączonych.  Uczestnik  konkursu,  zgłaszając  pracę  do  konkursu,  udziela

organizatorowi niewyłącznej  licencji  na umieszczenie  ich (oznaczonych imieniem i nazwiskiem

autora) w materiałach konkursowych.

3.1. Uczestnik, zgłaszając pracę do konkursu, udziela organizatorowi niewyłączonej licencji na

prezentowanie  zdjęć  na  okolicznościowych  wystawach,  materiałach  promujących  konkurs  oraz

w artykułach pokonkursowych.

3.2.  Nadesłanie  prac  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem  posiadania  praw

autorskich  do  zdjęć  i  akceptację  niniejszego  regulaminu  oraz  zgody  na  publikacje  materiałów

multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

3.3. Po zakończeniu konkursu nadesłane prace wejdą w skład archiwum cyfrowego Muzeum

Regionalnego Ziemi Limanowskiej – tym samym uczestnicy nadsyłający prace udzielają Muzeum

Regionalnemu  Ziemi  Limanowskiej  niewyłącznej  licencji  na  wykorzystanie  fotografii  na

następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym CD, DVD, Blu-ray,

a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Fotografii lub z ich wykorzystaniem,

c)  wszelkie  rozpowszechnianie,  w  tym  wprowadzanie  zapisów  Fotografii  do  pamięci

komputerów  i  serwerów  sieci  komputerowych,  w  tym  ogólnie  dostępnych  w  rodzaju  Internet

i udostępnianie ich użytkownikom takich sieci,

d)  przekazywanie  lub  przesyłanie  zapisów  strony  pomiędzy  komputerami,  serwerami

i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków

i technik,

e) publiczne nieodpłatne udostępnianie Fotografii,  w tym w trakcie prezentacji  i  konferencji

oraz w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć  do niego dostęp  w miejscu  i  w czasie  przez  siebie

wybranym,  w tym także  w  sieciach  telekomunikacyjnych  i  komputerowych  lub  w związku  ze

świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług

interaktywnych,



f) wykorzystywanie Fotografii w zakresie działań promocyjnych Licencjobiorcy samodzielnie

lub  z  innymi  podmiotami,  w  tym  utrwalania  czy  eksponowania  Fotografii  w  publikacjach,

prezentacjach, plakatach, ulotkach lub innych technikach.

g)  Licencja  ma  charakter  niewyłączny  i  uprawnia  do  korzystania  z  Fotografii  przez

Licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych.

h) Licencja obejmuje także prawo do korzystania z Fotografii w całości lub wybranej części

oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w Fotografiach.

i)  Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania dalszej licencji osobom i podmiotom trzecim

5. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z p Stefan Hutek pod numerem

604 569 276

 6. Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: muzeumlim@gmail.com

14. Postanowienia końcowe/Klauzula informacyjna – Ochrona danych osobowych:

 udział  w  konkursach jest  dobrowolny,  bezpłatny  i  oznacza  akceptację  zapisów niniejszego

regulaminu;

 interpretacja regulaminu należy do Organizatora;

 sytuacje  nieobjęte  niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator  lub Komisja  Artystyczna

konkursu;

 każdy  uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  podanych  przez  niego

danych osobowych:

1) w celu  organizacji  konkursów – zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja

2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

oraz Rozporządzenia 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) i innych aktów wykonawczych;

2) rodzice  lub  opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  wyrazić  pisemną

zgodę  na  wykorzystanie  przez  Organizatora  na  zasadzie  wyłączności

wizerunku swoich dzieci oraz swojego, utrwalonego podczas konkursów na

fotografiach oraz zapisach wideo, który będzie umieszczany:

a) na stronie internetowej Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Ziemia

Limanowska”  www.ziemialimanowska.pl,  Limanowskiego  Domu  Kultury

www.ldk.limanowa.pl,  Muzeum  Regionalnego  Ziemi  Limanowskiej



www.muzeum.limanowa.pl  oraz  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta

Limanowa www.miasto.limanowa.pl,

b)  portalu  społecznościowym  Facebook:  Stowarzyszenia  Kulturalno  –

Oświatowego  „Ziemia  Limanowska”  www.fb.com/Ziemia-Limanowska-

325383080848282,  Limanowskiego  Domu  Kultury

www.fb.com/LimanowskiDomKultury,  Muzeum  Regionalnego  Ziemi

Limanowskiej www.fb.com/MuzeumRegionalneZiemiLimanowskiej  oraz

Urzędu Miasta Limanowa www.fb.com/MiastoLimanowa,

c) w działaniach promocyjnych Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego

„Ziemia  Limanowska”,  Limanowskiego  Domu  Kultury,  Muzeum

Regionalnego Ziemi Limanowskiej,

d) na portalu internetowym www.limanowa.in.



Zał. nr 1

KONKURS PLASTYCZNY
 „Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II”

Karta informacyjna

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

Kategoria wiekowa ......………….……………………………………………………………………………...............................................

Adres ……………………………………………………………………………………………………………….................................................

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………..................................................

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



Zał. nr 2

KONKURS PLASTYCZNY
 „Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II”

Formularz zgłoszeniowy

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

Wiek .…………..……………………….……………………………………………………………………………....................

Adres ………………………………………………………………………………………………………………......................

Telefon …………………………………………………………………………………………………………….......................

E-mail ……………………………………………………………..……………………………………………….......................

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

Wyraz&am  zgodę  na  uczestnictwo  dziecka,  kto
 rego  jestem  rodzicem/opiekunem  prawnym   w  Konkursie
plastycznym „Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II”                                   i
os
wiadczam, z&e zapoznałam/em się z regulaminem konkursu (patrz: pkt. 7 – Postanowienia kon
 cowe/Klauzula
informacyjna – Ochrona danych osobowych), akceptuję jego warunki i wyraz&am zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka zgodnie z zawartą w regulaminie polityką danych osobowych.

………………………………..            ……………………………………………………………..
(Miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Os
wiadczam, z&e zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U.
2019 poz. 1231) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) wyraz&am zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas wręczania nagro
 d na potrzeby przeprowadzenia
i udokumentowania działan
 . Wizerunek umieszczamy będzie na naszej stronie internetowej https://www.ldk.limanowa.pl/,
na  Facebooku  https://www.facebook.com/LimanowskiDomKultury/,  na  stronie  Urzędu  Miasta
http://www.miasto.limanowa.pl/.

………………………………..            ……………………………………………………………..
(Miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Administratorem danych osobowych jest Limanowski Dom Kultury z siedzibą przy ul. B. Czecha 4,                   34-
600 Limanowa (tymczasowa siedziba - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej przy ul.
Reymonta 3),  reprezentowany przez Dyrektora Limanowskiego  Domu Kultury – Panią Magdalenę Szczygieł-
Smaga, kto
 ra jest dostępna w poniedziałek w godz. od 1000 do 1100 pod nr tel.  18/337 16 03 lub adresem
mailowym magdalena.smaga@ldk.limanowa.pl.

mailto:magdalena.smaga@ldk.limanowa.pl


Dane będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu.

Przyjmuję do wiadomos
ci, z&e przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania                i
usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jestem s
wiadomy/a, z&e posiadam prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rodzice  lub  opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  wyrazić  pisemną  zgodę na  wykorzystanie  przez
Organizatora na zasadzie wyłącznos
ci wizerunku swoich dzieci, swojego oraz konkursowych prac, utrwalonych
podczas konkurso
 w na fotografiach oraz zapisach wideo, kto
 ry będzie umieszczany:
a)  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  Kulturalno  –  Os
wiatowego  „Ziemia  Limanowska”
www.ziemialimanowska.pl, Limanowskiego Domu Kultury www.ldk.limanowa.pl, Muzeum Regionalnego Ziemi
Limanowskiej  www.muzeum.limanowa.pl  oraz  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Limanowa
www.miasto.limanowa.pl,
b)  portalu  społecznos
ciowym  Facebook:  Stowarzyszenia  Kulturalno  –  Os
wiatowego  „Ziemia  Limanowska”
www.fb.com/Ziemia-Limanowska-325383080848282,  Limanowskiego  Domu  Kultury
www.fb.com/LimanowskiDomKultury,  Muzeum  Regionalnego  Ziemi  Limanowskiej
www.fb.com/MuzeumRegionalneZiemiLimanowskiej   oraz  Urzędu  Miasta  Limanowa
www.fb.com/MiastoLimanowa,
c)  w  działaniach  promocyjnych  Stowarzyszenia  Kulturalno  –  Os
wiatowego  „Ziemia  Limanowska”,
Limanowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej,
d) na portalu internetowym www.limanowa.in.

Zapoznałam/em się  z  regulaminem  Konkursu  „Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin
Papieża Jana Pawła II”, kto
 ry jest dostępny na stronie internetowej: www.ldk.limanowa.pl.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 ze zm.)
2)  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie

ochrony oso
 b fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogo
 lne  rozporządzenie  o  ochronie
danych) i innych akto
 w wykonawczych.

http://www.ldk.limanowa.pl/


Zał. nr 3

 Karta zgłoszenia do konkursu 
„Mam talent dla Jezusa w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II”

w kategorii Fotografia archiwalna

Dane uczestnika konkursu

Imię i nazwisko………………………………………………………………………...
Adres…………………………………………………………………………………...
Numer telefonu………………………………………………………………………...
Adres e-mail……………………………………………………………………………

Tytuł fotografii i opis zdjęć (datacja, identyfikacja osób widocznych na fotografii, miejsce
wykonania zdjęcia) – maksymalnie 3 szt.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

Oświadczam,  że  jestem autorem/właścicielem/posiadam nieograniczone  prawo do użytkowania*
nadesłanego zdjęcia oraz że nie naruszam jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących
przepisów  prawa.  Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny   z  wyrażeniem  zgody  na  bezpłatne
wykorzystanie  nadesłanych prac konkursowych przez organizatora - Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe Ziemia Limanowska z siedzibą w Starej Wsi.

…………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data,  podpis)

Ja niżej podpisany/a
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska
dla potrzeb przeprowadzenia Mam Talent dla Jezusa w 100 Rocznicę Urodzin Jana Pawła II
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska
Stara Wieś 751 34- 600 Limanowa

……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis) 



Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej
(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich)

Ja, niżej podpisana /y ………………………………………………… jako przedstawiciel ustawowy
nieletniego …………………………………………………..................     wyrażam zgodę na jego
udział  w konkursie fotografii  archiwalnej  „Mam talent  dla Jezusa w 100 rocznicę urodzin Jana
Pawła II” na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

……………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)

* niepotrzebne skreślić
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