
Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego 

„Legenda ziemi lipnickiej  

komiksem opowiedziana” 

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy 
 Lipnica Murowana Tomasza Gromali 

 

                              
ORGANIZATORZY: 

- Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej 

- Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej 

 

Cele konkursu:  

1. Rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci i młodzieży. 

2. Propagowanie czytelnictwa.  

3. Zachęta uczniów do poznawania historii swojego regionu oraz legend z nią związanych.  

4. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych.  

5. Wychowywanie do patriotyzmu lokalnego. 

 

TEMATYKA KONKURSU: 
 

1. Nawiązując do legend związanych z gminą Lipnica Murowana zapraszamy przedszkolaków  
i uczniów szkół podstawowych z gminy Lipnica Murowana do udziału w konkursie 
plastycznym na najciekawszą pracę dotyczącą ziemi lipnickiej w formie komiksu. Zadanie 
konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu komiksu prezentującego wybraną przez 
uczestnika legendę ziemi lipnickiej. Legendę można wybrać m.in. z opracowania Czesława 
Anioła pt. Legendy z Lipnicy i okolicy. Legendy dostępne pod linkiem -> LEGENDY <-
Dopuszczalne są także inne źródła.  
Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace formatu A3, wykonane dowolną techniką 
plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, kolażu bądź technice mieszanej).  
2. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:  

a)  imię i nazwisko autora, wiek, klasa, grupa 

b) tytuł legendy 

c) nazwę placówki delegującej, jej adres oraz telefon (osoby indywidualne: adres,  

nr telefonu). 

3. Do komiksu należy dołączyć podpisane dokumenty tj. akceptacja regulaminu konkursu  

(załącznik nr 1), oświadczenie dotyczące praw autorskich (załącznik nr 2) oraz klauzulę 

informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3). 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 

Zadaniem uczestnika jest przedstawienie wybranej legendy związanej z ziemią lipnicką  

w formie komiksu. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu gminy Lipnica 

https://drive.google.com/file/d/1wF-ysgtujt1NNDeHWdLroyvo7NbDDIQD/view?usp=sharing


Murowana, indywidualnie lub reprezentując placówki oświatowe, świetlice wiejskie oraz inne 

organizacje.  

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:  

a) dzieci w wieku przedszkolnym,  

b) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

c) uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:  

 

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 20.03.2023 r. (poniedziałek) do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej lub 

koordynatorów konkursu: 

p. Piechnik Arletta – Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy 

Murowanej,  

p. Zych Joanna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej.  

W przypadku braku wymaganych załączników prace nie będę podlegały ocenie. Prace 

dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury.  

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. podczas 

64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.  

O szczegółach tego wydarzenia laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez 

instytucje delegujące. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora  

i nie będą zwracane. 

 

KRYTERIA OCENY:  

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny zgłoszonych prac.  

Przy ocenie prac, jury konkursu będzie brało pod uwagę: oryginalność kompozycji, jakość 

artystyczną i estetyczną, zgodność tematyczną i pomysłowość, a także samodzielność 

wykonania.  

2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na pokonkursowej wystawie 

plastycznej w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji o wygranej na stronie 

internetowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego im. św. 

Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej. 

 

UWAGA! 

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować do organizatorów na adres mailowy:  

joannazych@szkolalipnicamurowana.edu.pl 

arlettapiechnikpslm@gmail.com  

                   

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

 

          Organizatorzy 

 

mailto:joannazych@szkolalipnicamurowana.edu.pl
mailto:arlettapiechnikpslm@gmail.com


 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego  

„Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana” 

 

AKCEPTACJA REGULAMINU KONKURSU 

 

Uczestnictwo w konkursie mojego dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu 

plastycznego „Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana”. Regulamin konkursu dostępny jest 

na stronie internetowej Organizatorów: https://kulturalipnica.pl/, http://przedszkolelipnica.pl/,  

https://splipnica.edupage.org/. 

 
 

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

data i podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Plastycznego  

„Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana” 

 

OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 

Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej oraz Szkołę 

Podstawową im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej, które są organizatorami Konkursu 

Plastycznego „Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana”, nadesłanej pracy  

w dowolnym czasie i formie. Jednocześnie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Organizatorów 

bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy zgodnie  

z ustawą  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na wszelkich 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: 

 

a. trwałego lub czasowego utrwalenia lub zwielokrotnienia w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałego lub czasowego 

utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

b. publicznego rozpowszechniania i udostępniania w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

c. rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

d. wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

e. rozporządzania oraz udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz 

osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

data i podpis Rodzica/Opiekuna   

https://splipnica.edupage.org/
https://splipnica.edupage.org/


Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Plastycznego  

„Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBWOYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorami danych Uczestników jest Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 74, tel. 14 685 21 08, adres e-mail: 

gdk@kulturalipnica.pl, Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej 

w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 59 A, tel. 14 685 26 12, adres e-mail: 

przedszkolelipnica@onet.eu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza 

Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 59, tel. 14 685 26 14, adres 

e-mail: zslipnica@gmail.com 

2. Inspektorem ochrony danych Organizatorów konkursu jest Pani Patrycja Powroziewicz-

Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach: 

a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO, 

b. wyłonienia laureatów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO, 

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników będą: 

a. organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, 

b. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych, 

c. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz 

po jego zakończeniu przez czas trwania ewentualnych postępowań w zakresie dochodzonych 

roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań 

egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te przetwarzane 

będą do momentu wycofania zgody. 

9. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na 

podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, w momencie, gdy uznają, że 

przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO. 

12. Podane danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest wymogiem wzięcia udziału  

w Konkursie Plastycznym „Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana”, nie podanie 

danych osobowych skutkować będzie nie wzięciem udziału w Konkursie. 

 

 

…………………………………… 

data i podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 


