Regulamin konkursu
„Interpretacje twórczości
Cypriana Norwida”
§ 1.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Senatu,
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa.
2. Konkurs organizowany jest w ramach Roku Cypriana Norwida ustanowionego
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Cele konkursu
1. Popularyzowanie twórczości Cypriana Norwida.
2. Zachęcenie do twórczej interpretacji utworów Cypriana Norwida: poety,
prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza i malarza.
3. Rozwijanie umiejętności nieszablonowej formy odczytywania twórczości
Cypriana Norwida.

§ 3.
Przedmiot konkursu i forma
prezentacji pracy konkursowej
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Przedmiotem konkursu jest do wyboru:
a) wykonanie cyklu 3 fotografii stanowiących interpretację wybranego dzieła
literackiego lub plastycznego Cypriana Norwida,
b) wykonanie kolażu inspirowanego konkretnym dziełem literackim lub
plastycznym Cypriana Norwida stanowiącego jego interpretację.
Każdą pracę powinny cechować: oryginalność, czytelność, trafność
interpretacji danego dzieła literackiego lub plastycznego, walory artystyczne.
Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności w
zakresie prywatności i wizerunku tych osób oraz autorskich praw
majątkowych. Z tego tytułu ewentualną odpowiedzialność ponosi wyłącznie
autor pracy konkursowej lub jego rodzic/opiekun prawny, z wyłączeniem
Kancelarii Senatu.
Prace powinny być dostarczone w wersji elektronicznej w formacie plików
*JPG lub *PDF na adres mailowy Organizatora: badk.deo@senat.gov.pl
Uczestnicy mogą użyć programów pomocnych przy realizacji prac:
freemix.com, Polona.pl, Europeana.eu/pl, fundacjamuseionnorwid.pl.
Praca konkursowa musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej
ponosi uczestnik Konkursu.

§ 4.
Uczestnicy i zasady udziału w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z
terytorium Polski.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby najbliższe pracownikom
Organizatora.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) podanie następujących danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu
Organizatora z uczestnikiem konkursu: imię, nazwisko, numer telefonu,
adres mailowy oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu przez Organizatora i
zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2),
b) wyrażenie zgody na użycie imienia, nazwiska uczestnika w celu podpisania
pracy konkursowej, która będzie zamieszczona na stronie
www.senat.gov.pl, rozpowszechniona w mediach społecznościowych
Organizatora, a także zaprezentowana na wystawie w Senacie,
c) podanie nazwy i adresu szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu,
d) przesłanie pracy w terminie określonym w § 5.
4. Uczestnicy biorąc udział w konkursie akceptują jego Regulamin.
5. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową w każdej kategorii (§ 3
ust.1 lit. a i b Regulaminu).

6. Udział w konkursie i przesłanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie
wyrażenie zgody na wykorzystanie pracy przez Organizatora, na zasadach
określonych w Regulaminie.
7. W przypadku niepełnoletnich uczestników wszystkie wymagane Regulaminem
oświadczenia są podpisywane przez rodzica lub opiekuna prawnego
uczestnika.

§ 5.
Harmonogram Konkursu
26 kwietnia 2021 r. – ogłoszenie konkursu;
Do 30 czerwca 2021 r. – powołanie Komisji Konkursowej;
Do 30 czerwca 2021 r. – nadsyłanie prac konkursowych drogą
elektroniczną na adres mailowy: badk.deo@senat.gov.pl;
Do 15 lipca 2021 r. – przesłanie członkom Komisji Konkursowej kompletu
zgłoszonych prac;
Do 15 sierpnia 2021 r. – wybór nagrodzonych prac i wyróżnień; posiedzenie
członków Komisji (na żywo lub on-line);
Wrzesień 2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

§ 6.
Komisja Konkursowa i kryteria oceny prac
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Oceny prac konkursowych i wyboru najlepszej pracy dokona powołana
przez Organizatora Komisja Konkursowa.
3. Kryteria oceny prac: pomysł, oryginalność, trafność interpretacji danego
dzieła literackiego lub plastycznego, walory artystyczne.
4. Komisja przyzna 1, 2 i 3 nagrodę. Komisja może przyznać 2 wyróżnienia.
5. W wyjątkowym przypadku Komisja zastrzega sobie prawo innego
przyznania nagród.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna. Z prac Komisji zostanie sporządzony
protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej.

§ 7.
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2021 r.
2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.senat.gov.pl
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębną
korespondencją.

§ 8.
Nagrody i prawa autorskie
1. Najlepsze prace konkursowe oraz prace wyróżnione zostaną
zaprezentowane na senackiej witrynie edukacyjnej www.senat.edu.pl oraz
zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.
2. Za najlepsze prace konkursowe oraz prace wyróżnione zostaną przyznane
nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz upominki z logo
Senatu RP.
4. Wszyscy laureaci i wyróżnieni zostaną zaproszeni do Senatu na otwarcie
wystawy o Cyprianie Norwidzie.
5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac z chwilą przyznania nagrody
lub wyróżnienia przeniosą nieodpłatnie na Kancelarię Senatu całość
autorskich praw majątkowych do nagrodzonej i wyróżnionej pracy, co
uprawniać będzie Kancelarię Senatu do korzystania z prac (utworów) przez
czas trwania autorskich praw majątkowych na nieograniczonym
terytorium na następujących polach eksploatacji:
a) używania i wykorzystywania pracy konkursowej we wszelkiej
działalności statutowej Kancelarii Senatu, w tym: edukacyjnej i
informacyjnej w związku z obchodami roku 2021 jako Roku Cypriana
Norwida,

b) rozpowszechniania pracy konkursowej poprzez publiczne wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie,
c) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym: techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetyczną drukarką 3D oraz
techniką cyfrową,
d) wprowadzania do pamięci komputera,
e) publicznego udostępniania pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Treść oświadczenia (wzór) o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
stanowią załącznik nr 1 i nr 1a do Regulaminu.

§ 9.
Dodatkowe informacje
1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Senatu,

Warszawa 00-902, ul. Wiejska 6/8.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w kwestiach spornych
rozstrzyga Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji jest ostateczna.
3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Edukacji
Obywatelskiej w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii
Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 92 84, 22 694 95 26,
e-mail: badk.deo@senat.gov.pl
4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1

Wzór

Oświadczenie
W imieniu mojego dziecka ………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

jako jego/jej* rodzic/opiekun prawny* niniejszym nieodpłatnie wyrażam zgodę na
przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej dziecka (kopia
pracy w załączeniu), co uprawnia Kancelarię Senatu do korzystania z pracy przez czas
trwania autorskich praw majątkowych na nieograniczonym terytorium na
następujących polach eksploatacji:
a) używania i wykorzystywania pracy konkursowej we wszelkiej
działalności statutowej Kancelarii Senatu, w tym: edukacyjnej i
informacyjnej w związku z obchodami roku 2021 jako Roku
Cypriana Norwida;
b) rozpowszechniania pracy konkursowej poprzez publiczne
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie;
c) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym: techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetyczną drukarką 3D oraz
techniką cyfrową;
d) wprowadzania do pamięci komputera;
e) publicznego udostępniania pracy konkursowej w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1a

Wzór

Oświadczenie
Niniejszym nieodpłatnie wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw
majątkowych do mojej pracy konkursowej (kopia pracy w załączeniu), co uprawnia
Kancelarię Senatu do korzystania z pracy przez czas trwania autorskich praw
majątkowych na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
a) używania i wykorzystywania pracy konkursowej we wszelkiej
działalności statutowej Kancelarii Senatu, w tym: edukacyjnej i
informacyjnej w związku z obchodami roku 2021 jako Roku
Cypriana Norwida;
b) rozpowszechniania pracy konkursowej poprzez publiczne
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie;
c) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym: techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetyczną drukarką 3D oraz
techniką cyfrową;
d) wprowadzania do pamięci komputera;
e) publicznego udostępniania pracy konkursowej w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

………………………………………
Podpis pełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 2
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko uczestnika
konkursu/autora pracy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Nazwa i adres szkoły
Klauzula informacyjna z klauzulą zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
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), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul.
Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:
a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska
6/8, 00-902 Warszawa, e-mail: iodo@senat.gov.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w
celu udziału w konkursie pt. „Interpretacje twórczości Cypriana Norwida” podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w ww. konkursie.
4) Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko) oraz nazwa szkoły, do której Pan/Pani uczęszcza będą
ogłoszone na stronie www.senat.gov.pl, a także w mediach społecznościowych Organizatora,
użyte w publikacjach Organizatora, na wystawie prac uczestników konkursu. Pozostałe informacje
(adres e-mail, telefon kontaktowy) pozostaną przetwarzane przez czas trwania konkursu,
następnie zostaną usunięte z pamięci komputerów Organizatora.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia wpłynięcia pracy konkursowej na adres
mailowy Organizatora do końca roku od zakończenia Roku Cypriana Norwida tj. do 31 grudnia
2022 r.
6) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich
sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do
ograniczenia przetwarzania;
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Senatu z siedzibą w
Warszawie, ul. Wiejska 6/8, w celach: zorganizowania i przeprowadzenia konkursu pt. „Interpretacje
twórczości Cypriana Norwida”, publikacji na stronie www.senat.gov.pl i w mediach
społecznościowych Organizatora, w wydawnictwach drukowanych Organizatora oraz na wystawie
prac uczestników konkursu jw.
………………………………………
Podpis pełnoletniego uczestnika/
Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

*niepotrzebne skreślić

