
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

 

ŁĄKI I POLA ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU 

 

I. Organizator konkursu 

1. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży we współpracy z Galerią Sztuki 

Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. 

2. Adres organizatora: Łomża, ul. Długa 13. 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Karolina Skłodowska,  

adres e-mail: galeria@muzeum.lomza.pl   

Kontakt telefoniczny: 86 216 41 00. 

 

II. Cel konkursu 

– uczczenie osoby Jakuba Ignacego Wagi w 150. rocznicę śmierci wybitnego przyrodnika i 

botanika, autora „Flory polskiej”, jednego z patronów Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. 

Wagów (rok zał. 1975), 

– odkrywanie walorów krajobrazowych ziemi łomżyńskiej,  

– poszerzanie wiedzy o regionie,  

– rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 

– promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie.  

 

Jakub Ignacy Waga urodził się 25 lipca 1800 r. w Grabowie koło Łomży. Był bratem Antoniego 

Wagi, uczonego i botanika. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1828 r. wrócił do 

Łomży, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel. Nauczał języka polskiego, kaligrafii, geografii, 

historii Polski i historii powszechnej oraz kontynuował prace nad wydaniem „Flory polskiej”, 

opublikowanej w 1847 roku, w której opisał ponad 1050 gatunków roślin występujących w 

Królestwie Polskim. Do dzisiaj dzieło to stanowi jedno z podstawowych źródeł do badań 

florystycznych i badań nad geografią roślin. Był autorem wielu innych prac z zakresu botaniki, 

dokonywał również przekładów ważnych dzieł o tej tematyce na język polski. Do końca życia 

pozostał w Łomży i tu kontynuował swoją pracę. Po śmierci spoczął w grobie na starym cmentarzu 

w Łomży. 

 

III. Warunki udziału w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych: 

• 6-9 lat 

• 10-15 lat   

2. Prace powinny być wykonane na papierze techniką plastyczną z zakresu malarstwa, grafiki bądź 

kolażu. Mile widziane będzie wykorzystanie suszonych roślin i kwiatów. Format prac: nie 

przekraczający 29,7 x 42 cm (A3). 

3. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA 

zawierającej Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) i odesłać w terminie od 

1 sierpnia do 30 września 2022 roku pod adresem: galeria@muzeum.lomza.pl  

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

7. Praca winna być opatrzona na odwrocie następującą informacją: tytuł, technika i rok wykonania, 

imię i nazwisko autora, wiek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres mailowy. Do 

pracy należy dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną (Załącznik nr 2). Oświadczenie dotyczące 

praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, wraz z 

datą i własnoręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenia te stanowią 

jednocześnie zgodę na udział w konkursie. Oczekujemy również wyrażenia Zgody na 
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wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 4) z datą i własnoręcznym podpisem rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika Konkursu.  

8. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. 

9. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej http://ltn2.nazwa.pl/wp/ 

10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

IV. Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 roku 

osobiście w siedzibie współorganizatora konkursu: Galerii Sztuki Współczesnej (Łomża, ul. Długa 

13) w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: 

Galeria Sztuki Współczesnej, 18-400 ŁOMŻA, ul. Długa 13 (decyduje data stempla pocztowego) z 

dopiskiem: Konkurs plastyczny „ŁĄKI I POLA ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU” 

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac, komisja zastrzega 

sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną 

odrzucone. 

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z 

regulaminem nie będą oceniane. 

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.  

5. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

–  zgodność pracy z tematem, 

–  jakość wykonania, 

–  oryginalność i pomysłowość, 

–  walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, 

–  stopień trudności wykonania. 

6. Komisja konkursowa przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii wiekowych trzy 

nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia. 

7. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej.  

9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

V. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 31 października 2022 roku. 

2. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach 

konkursu. 

4. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

organizatora konkursu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów: ltn.lomza.pl 

5.  Autor zgadza się na późniejsze upublicznienie jego pracy przez Organizatora na stronie 

internetowej oraz na wykorzystanie w publikacjach. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. 

Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora. 

4. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte 

polubownie. 

 

Zgłoszenia udziału w konkursie są przyjmowane w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2022  

pod adresem: galeria@muzeum.lomza.pl 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pn. „ŁĄKI I POLA ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU” 

organizowanego przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży 

we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży 

 

 

 

1. Imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu: ….......................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

2. Adres do korespondencji: …....................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

3. Telefon kontaktowy: .................................................................................................. 

 

4. E-mail: ......................................................................................................................... 

 

5. Tytuł, technika, wymiary, rok wykonania i krótki opis pracy konkursowej: 

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

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „ŁĄKI I POLA 

ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU” realizowanego przez Łomżyńskie Towarzystwo 

Naukowe im. Wagów w Łomży we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-

Mazowieckiego w Łomży i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego 

dziecka w konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych 

osobowych oraz na publikację i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 

Konkursu, przesłanych w ramach zgłoszenia pracy plastycznej, w zakresie opisanym w 

Regulaminie Konkursu i w celu udziału w Konkursie, przebiegu i promocji Konkursu oraz 

ewentualnego umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów Konkursu (zgodnie 

z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883 z 

późn. zmianami). Potwierdzam również zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych (poniżej). 

 

....................................... ............................................. 

(data i miejscowość, czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla uczestników konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„ŁĄKI I POLA ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU” 

 

W związku z Rozporządzeniem 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 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (DUUE L119 z 2016 ze zm.), informujemy, iż na 

podstawie art. 13 RODO przysługują uczestnikowi określone poniżej prawa związane z 

przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. 

Wagów w Łomży (dalej: ŁTN w Łomży). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem praw i 

wolności uczestnika, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu 

plastycznego: „ŁĄKI I POLA ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU” jest Łomżyńskie 

Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży.  

2. ŁTN w Łomży przetwarza dane osobowe uczestnika w celu jego udziału w konkursie 

plastycznym: „ŁĄKI I POLA ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU”. Podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów mogą być udostępniane 

tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa. 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane 

na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu. 

6. W związku z przetwarzaniem przez ŁTN w  Łomży danych osobowych uczestnika konkursu/jego 

rodziców/prawnych opiekunów przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z 

przepisów prawa): a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych 

(zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia 

przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 

RODO);  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci imienia, nazwiska, 

wieku i adresu zamieszkania jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby brać udział w 

konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny i nie wpływa 

na możliwość udziału uczestnika w konkursie. Powyższe zgody mogą być w każdym czasie 

cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. 

 

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

Imię i nazwisko uczestnika konkursu           Imię i nazwisko rodzica/rodziców/opiekuna prawnego                                                         

      /opiekunów prawnych uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

 

do Regulaminu Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„ŁĄKI I POLA ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU” 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące praw autorskich do dzieła 

 

Ja, niżej podpisana/y 

 

……………………………………….…………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

zamieszkała/y  

 

……………………………………………………………………………………  

(adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy) 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym (*niewłaściwe skreślić) 

Uczestnika  

...............................................................................................................................  

(imię i nazwisko Uczestnika – autora pracy) 

 

 ………………………………………………………………………………………… 

(rok urodzenia Uczestnika – autora pracy) 

 ………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania Uczestnika – autora pracy) 

który jest autorem pracy plastycznej przesłanej w ramach Konkursu „ŁĄKI I POLA 

ŁOMŻYŃSKIE – CZTERY PORY ROKU”. 

 

Niniejszym oświadczam również, że w imieniu Uczestnika: 

1) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie; 

2) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń; 

3) Uczestnik jest samodzielnym i jedynym autorem przesłanej pracy plastycznej i z tego tytułu 

przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych; 

4) z dniem przesłania niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

Organizatora pracy plastycznej Uczestnika w celach promocyjnych Konkursu, w zakresie 

określonym w Regulaminie, to jest m.in. na wprowadzanie pracy plastycznej do sieci 

komputerowych, Internetu, w tym publikowanie jej na stronie internetowej Łomżyńskiego 

Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży, 

wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, przesyłanie jej innym podmiotom 

współpracującym z Organizatorem, a także na ekspozycję przesłanej pracy plastycznej podczas 

wystawy pokonkursowej.  

5) ponoszę odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z przesłanej przez 

Uczestnika pracy plastycznej nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw 

autorskich osób trzecich. 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 4 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (dziecka, nad którym 

sprawuję opiekę): 

 

.......................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej) przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży na 

potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu plastycznego „ŁĄKI I POLA ŁOMŻYŃSKIE 

– CZTERY PORY ROKU” oraz w celach promocyjnych. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, 

obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie – na stronach 

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz publikacji danych osobowych (imię i 

nazwisko, wiek) w materiałach promocyjnych Wizerunek mojego dziecka (dziecka, nad którym 

sprawuję opiekę nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób jego dóbr osobistych. 

 

................................................................. 

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

UWAGA: Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia należy przesłać do 30.09.2022, natomiast 

oświadczenia zawarte w załącznikach 2, 3, 4 powinny zostać podpisane przez rodzica 

Uczestnika Konkursu lub opiekuna prawnego i przesłane wraz z pracą konkursową do 

30.09.2022 roku.  

 

 

 

 


