
Regulamin konkursu plastycznego 

„550 lat! Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika” 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu z siedzibą przy Rynku 
Staromiejskim 6. 

§ 2 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, 
które poprzez indywidualną interpretację i niczym nieograniczoną wyobraźnię najcelniej 
ukażą ideę Konkursu. 

2. Rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia i znaczenia pracy 
naukowej Mikołaja Kopernika w kontekście nie tylko lokalnym, ale i światowym. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu miasta Torunia i oceniony zostanie w 
następujących kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 11-14 lat. 

2. Spośród obydwu powyższych kategorii wyłonione zostaną następujące wyróżnienia: 
miejsce III, miejsce II oraz miejsce I. 

3. Spośród zgłoszonych prac, wybranych zostanie 30, które wyeksponowane zostaną 
podczas wystawy pokonkursowej „Kartka urodzinowa dla Kopernika, która odbędzie się w 
Filii Dom Muz Podgórz przy ul. Poznańskiej 52. 

§ 4 

Format pracy i techniki 

1. Format pracy nie może być większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. 

2. Praca (1 szt.) musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: malarstwo, kolaż, grafika; rysunek wykonany 
ołówkiem, pastelami olejnymi lub kredkami. 

4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace przestrzenne (rzeźby, płaskorzeźby, 
modele) 

  

 



§ 5 

Zgłoszenie i ocena prac konkursowych 

1. Prace należy dostarczyć do portierni Dworu Artusa (Rynek Staromiejski 6) lub wysłać 
drogą pocztową na ten sam adres: Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń. Prace wysyła rodzic 
lub prawny opiekun dziecka. 

2. Każda praca powinna zostać podpisana imieniem i nazwiskiem, zawierać informację o 
wieku dziecka (autora pracy) oraz kontaktowy numer telefonu do opiekuna. 

3. Pracę należy złożyć lub nadać do dnia 10.03.2023 roku, do godz. 20:00. W przypadku 
praz nadesłanych pocztą pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego. W przypadku 
prac dostarczonych osobiście, data pozostawienia w portierni Dworu Artusa w Toruniu (w 
godzinach funkcjonowania instytucji). 

4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

5. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

6. Jury pod uwagę weźmie: pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu oraz estetykę 
wykonania pracy. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

8. Spośród nadesłanych prac jury zastrzega sobie prawo do wybrania określonej liczby prac 
(30), które wystawione zostaną w Galerii Filii Domu Muz Podgórz, ul. Poznańska 52. 
Opiekunowie autorów prac, zakwalifikowanych na wystawę zostaną poinformowani o 
szczegółach wydarzenia telefonicznie. 

§ 6 

Prawa autorskie i przepisy RODO 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz w celu wyeksponowania prac 
podczas wystawy. 

2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego przez Centrum Kultury Dwór Artusa 
w Toruniu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Dworu 
Artusa w Toruniu, Rynek Staromiejski 6. Dane osobowe podawane w wiadomości będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje 
prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane 
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

3. Udział w konkursie stanowi jednoczesną zgodę na nieodpłatne i wielokrotne 
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wydarzenia (w tym osób 
niepełnoletnich) w zakresie dokumentacji, reportażu oraz promocji wydarzeń i instytucji w 
formie materiałów audio, audiowizualnych i fotograficznych, m.in. na stronie internetowej 
instytucji oraz na profilach instytucji w serwisach społecznościowych.  

 

 



 

§ 7 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2023 roku podczas uroczystego 
wernisażu wystawy pokonkursowej. 

§ 8 

Nagrody 

1. Nagrody rzeczowe przyznane zostaną autorom trzech najlepszych prac wyłonionych 
spośród każdej grupy wiekowej. 

2. Na nagrody przeznaczone dla zwycięzców składają się: nagrody rzeczowe dofinansowane 
przez gminę miasta Toruń i Centrum Kultury Dwór Artusa, specjalne zaproszenie na 
indywidualne zwiedzanie Teatru Baj Pomorski w Toruniu oraz voucher na dowolne 
wydarzenie edukacyjne organizowane przez CKDA. Voucher ważny jest od 30 kwietnia 2023 
roku, do 31 grudnia 2023 roku i obejmuje wydarzenia z oferty edukacyjnej Dworu Artusa. 
Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie: www.artus.torun.pl/edukacja. Na jeden voucher 
przysługuje indywidualne, jednorazowe uczestnictwo w zajęciach. W celu zrealizowania 
vouchera oraz zaproszenia konieczny jest kontakt mailowy pod adresem: 
edukacja@artus.torun.pl, w celu ustalenia szczegółów, co najmniej 5 dni przed 
wydarzeniem. 

3. Nagrody przekazane zostaną podczas uroczystego wernisażu odbywającego się w Filii 
Dom Muz Podgórz, ul. Poznańska 52, nie później niż 30 kwietnia 2023 roku. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, rozstrzygnięcia dokonuje Organizator, czyli 
Centrum Kultury Dwór Artusa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w 
życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie. 
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