
Regulamin konkursu plastycznego  

z okazji 25 Jubileuszowego Międzynarodowego  

Półmaratonu Gusiew - Gołdap. 

 

I. Organizator:  

Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.  

II. Współorganizator:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap.   

III. Tematyka konkursu:  

Międzynarodowy Półmaratonu Gusiew – Gołdap to impreza będąca ważnym wydarzeniem 

sportowym obu przygranicznych, partnerskich miast i mająca długoletnią tradycję.  

Mamy w Polsce i w Europie kilka transgranicznych biegów – ale tylko ten prowadzi przez 

granicę z Rosją. W 2019 roku przypada 25 lecie tego niezwykłego wydarzenia sportowego. 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej promującej  

25 Jubileuszowy Międzynarodowy Półmaraton Gusiew – Gołdap.  

IV. Celem konkursu jest:  

- promocja 25 Jubileuszowego Międzynarodowego Półmaratonu Gusiew – Gołdap,  

- rozwój partnerskiej współpracy miast,  

- popularyzacja sportu,  

- rozwijanie kreatywności plastycznej dzieci i młodzieży.   

V. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Gminy 

Gołdap.  

VI. Grupy wiekowe:  

Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na 3 grupy wiekowe:  

I grupa – uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej,  

II grupa – uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej,  

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

VII. Zasady konkursu:  

1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej promującej  

25 Jubileuszowy Międzynarodowy Półmaraton Gusiew – Gołdap.  

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4.  



3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

4. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy  

do konkursu będzie tego potwierdzeniem.   

5. Do pracy należy dołączyć:  

-  oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku uczestników poniżej 18 roku 

życia) stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;  

- oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (w przypadku osób, które ukończyły 18 

lat) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

6. Prace należy dostarczyć osobiście do: Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego  

w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14.  

6. Konkurs rozpoczyna się 8 kwietnia 2019r. Ostateczny termin składania prac upływa: 

31 maja 2019 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, 

klasa i nazwę szkoły, której uczniem jest autor.  

8. Prace bez opisu sporządzonego według zasad w regulaminie, zniszczone, wykonane                          

w innym formacie nie wezmą udziału w konkursie.  

9. Do prac należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Brak oświadczenia 

dyskwalifikuje prace.  

10. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać prace według następujących 

kryteriów:  

- zgodność z tematem konkursu,  

- walory artystyczne,  

- estetyka wykonania,  

- pomysłowość i oryginalność.  

11. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

12. W każdej kategorii zdobywca I miejsca otrzyma tablet. Pozostali laureaci (II i III miejsca) 

otrzymają sportowe plecaki wypełnione drobnymi gadżetami.  

13. Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu Jury wybierze pracę specjalną, która 

otrzyma nagrodę: całoroczny karnet VIP na korzystanie z usług w Kompleksie Sportowo-

Rekreacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.   

14. Wybrana praca specjalna stanie się inspiracją dla grafika, który na jej podstawie stworzy 

projekt. Następnie praca w formie przygotowanego projektu zostanie umieszczona na 

koszulce, w której pobiegną uczestnicy 25 Jubileuszowego Międzynarodowego Półmaratonu 

Gusiew-Gołdap.  



15. Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni poprzez kontakt telefoniczny  

na podstawie danych zawartych w oświadczeniu w terminie do 14 czerwca 2019 r.   

16. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie  

25 Jubileuszowego Międzynarodowego Półmaratonu Gusiew – Gołdap - 17.08.2019 r.  

w Gołdapi.  

17. Prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie  

podczas 25 Jubileuszowego Międzynarodowego Półmaratonu Gusiew-Gołdap. 

18. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu. 

Organizatorzy będą wykorzystywać prace dla celów promocyjnych.  

19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich,  

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych.  

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

23. W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Buraczewską, tel. 87 615 60 48, email: 

anna.buraczewska@goldap.pl  

VIII. Postanowienia końcowe:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi  

jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany dalej  

w skrócie Administratorem. 

2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi za pomocą 

adresu e-mail: iod@goldap.pl.  

3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła, numer telefonu oraz 

wizerunek.  

4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko, wiek, szkoła) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach 

promujących Gminę Gołdap i Międzynarodowy Półmaraton Gusiew-Gołdap, jak również na 

stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz mediach.  

6. Dane osobowe uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody będą przetwarzane i używane 

w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu 

zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018, poz. 1000).  

7. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku.  

8. Zdjęcia z konkursu, w tym wizerunek uczestników mogą zostać przekazane mediom.  
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9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 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 rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu  

i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych  

z realizacją konkursu.  

10. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miejskim w Gołdapi danych osobowych, uczestnikowi konkursu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

13. Na podstawie danych uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,  

w tym profilowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


