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Regulamin 
XVI Wojewódzkiego Konkursu 

ANEKS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ATA’2022 
 

1. Organizator 
1. Organizatorem XVI Wojewódzkiego Konkursu ANEKS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ATA’ 2022 

jest Namysłowski Ośrodek Kultury, Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów (dalej zwany: 
„Organizatorem”), tel. 77 410 05 66, mail: sekretariat@nok-namyslow.pl  

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w 
formie elektronicznej na stronie internetowej NOK (nok-namyslow.pl) oraz w miejscu składania prac.  

 
2. Cel Konkursu 
Cele Konkursu: 

1. rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej, 
2. rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej, 
3. promocja miasta Namysłowa oraz Namysłowskiego Ośrodka Kultury, 
4. aktywizacja mieszkańców województwa opolskiego, 
5. umożliwianie zaprezentowania swojego talentu, 
6. integracja środowisk artystycznych. 

 
3. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, a przystąpienie do niego jest dobrowolne. Organizator 
nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go 
wraz z pracami do organizatora konkursu. Tym samym uczestnik potwierdza, że zapoznał się z 
Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.  

3. Prace konkursowe muszą być opatrzone godłem autora (przez godło rozumie się słowo lub numeryczny 
zapis maskujący właściwą tożsamość autora), a w dołączonej zaklejonej kopercie – oznaczonej tym 
samym godłem, powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię i nazwisko, miejscowość 
zamieszkania). 

4. W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi opisane w Regulaminie i zostaną dostarczone 
w terminie od dnia 21 marca do 22 kwietnia 2022 roku (piątek) do godziny 15.00 do Izby Regionalnej 
NOK (ul. Szkolna 2, 46-100 Namysłów) osobiście w godzinach pracy placówki lub drogą pocztową. 
 

4. Kategorie prac konkursowych i wymagania ich dotyczące 
1. malarstwo – format nie większy niż 70x100 cm, maksymalnie 3 prace, 

2. grafika i rysunek – format nie większy niż 70x100 cm, maksymalnie 3 prace,  

3. rzeźba – technika dowolna, największy wymiar nie przekraczający 150 cm, a waga 50 kg, maksymalnie 
3 prace, 

4. rękodzieło artystyczne (tylko: hafciarstwo, koronkarstwo, szydełkowanie, tkactwo, bibułkarstwo, 
biżuteria i ceramika artystyczna), maksymalnie 3 prace, 

5. fotografia – minimalny format 18x24 cm, ale nie większy niż 70x100 cm, maksymalnie 3 prace, 

6. twórczość literacka – zestaw 3 utworów poetyckich lub jednego opowiadania o objętości nie 
przekraczającej 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków ze spacjami, czcionka czarna, 
Times New Roman 12), wymagane cztery egzemplarze maszynopisu i zapis na płycie CD lub DVD. 

W przypadku nadesłania większej liczby prac przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyboru ilości prac określonych wymogami regulaminu metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie 
pozostałych prac tego Uczestnika. 



 
5. Prawa autorskie  

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:  
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych (w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);  
b) nadesłane prace konkursowe są wynikiem samodzielnej twórczości;  
c) nadesłane prace konkursowe są oryginalne, dotychczas nigdzie nieeksponowane i niepublikowane;  
d) nadesłane prace konkursowe nie będą naruszały praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw 
osób trzecich. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej pracy 
konkursowej narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany 
będzie do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może 
ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie 
uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.  

2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą wzięcia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć nadesłanych w 
konkursie, według uznania Organizatora na następujących polach eksploatacji:  
a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie w całości lub w części,  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej 
techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a 
także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy kopii prac konkursowych, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci 
komputera lub innego urządzenia,  
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których prace konkursowe utrwalono w tym ich 
odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,  
d) rozpowszechnianie prac konkursowych, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu 
sieci Internet m.in. na stronach administrowanych przez Organizatora,  
e) wykorzystywanie prac konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych 
Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, Internecie, prasie, w prezentacjach elektronicznych, 
na materiałach promocyjnych.  

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w 
szczególności Organizator ma prawo do przeniesienia uzyskanych praw i zezwoleń na inne podmioty 
według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.  

4. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania 
dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań prac konkursowych, w szczególności poprzez dokonywanie 
jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań i rozporządzanie nimi wg 
uznania Organizatora na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanych prac konkursowych, zwłaszcza naruszenia praw 
autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z 
konkursu – a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody – do 
anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie.  

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na publikację 
swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz nadesłanych 
prac konkursowych na wszelkich stronach internetowych administrowanych przez Organizatora, a także 
w prasie lokalnej i wydawnictwie pokonkursowym.  

 
6. Rozstrzygnięcie i finał Konkursu 

1. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Izbie Regionalnej w Namysłowie. Otwarcie wystawy 
planowane jest na dzień 1 maja 2022 o godzinie 15.00. Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających w 
godzinach pracy placówki.  

2. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora konkursu. Jury ma prawo do 
przesunięć prac między kategoriami. Werdykt jury jest ostateczny. 



3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową nie później niż 72 godziny przed 
rozdaniem nagród. Lista laureatów zostanie opublikowana także w mediach społecznościowych oraz na 
witrynie internetowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury. 

4. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi dnia 22 maja 2022 roku, o godzinie 14.00 w 
sali widowiskowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów.  

 
7. Nagrody 

1. W każdej kategorii Jury może wyłonić  laureatów I, II i III miejsca, które będą uhonorowane dyplomami i 
nagrodami. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

2. Po zapoznaniu się z poziomem prac Jury ma prawo nie przyznać w danej kategorii żadnej nagrody lub 
przyznać mniej niż trzy nagrody. 

3. Wśród wyłonionych laureatów Jury dokonuje podziału nagród pieniężnych lub rzeczowych, 
ufundowanych przez Organizatora konkursu oraz sponsorów. 

  
 
 
8. Postanowienia końcowe 

1. Prace konkursowe powinny zostać odebrane od 23 czerwca 2022 r. Uczestnik, który nie odbierze prac w 
tym terminie zobowiązany jest do opłacenia przesyłki i przesłania do Organizatora zwrotnej etykiety 
wysyłkowej. W przypadku nie odebrania prac konkursowych lub nie opłacenia przesyłki zwrotnej, 
Organizator będzie pracami dowolnie dysponował. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile 
nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 
wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana regulaminu zostanie opublikowana w taki sam 
sposób, w jaki był ogłoszony regulamin. 

3. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. 
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 9 niniejszego 
Regulaminu. 

5. Konkurs przygotowany będzie zgodnie z obowiązującymi aktualnymi wytycznymi dotyczącymi pandemii 
Covid-19. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy 
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

 
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a 
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 (RODO). 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Namysłowski Ośrodek Kultury, pl. Powstańców 
śląskich 2, 46-100 Namysłów, tel. 77 4100 566 e-mail: iod@nok-namyslow.pl 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@nok-namyslow.pl 
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzców/laureatów konkursu oraz w celach promocyjno-marketingowych, na podstawie 
art. 6 ust.1 lit.a RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające 
dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
konkursu następnie przez okres dochodzenia roszczeń. 

7. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do 
treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do: 
a. usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne 

ciążące na Administratorze, 



b. wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, 
c. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z 
obwiązującym prawem. 

8. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

9. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne 
jednak odmowa ich podania uniemożliwi uczestnictwo w konkursie. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 


