
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ŚLADAMI MARIANA MOKWY” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Śladami Mariana Mokwy. W stronę 

nadmorskiej tożsamości” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w 

konkursie plastycznym realizowanym w ramach projektu.  

3. Organizatorem konkursu jest Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą przy.                                   

ul. Sobieskiego 255. 84 – 200 Wejherowo, zwane dalej „Organizatorem”. 

      4.   Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VI - VIII) z obszaru 

miasta Wejherowa, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

§ 2. 

Cele i przedmiot konkursu 

I Cele konkursu: 

-  Promocja i popularyzacja życia i twórczości Mariana Mokwy. 

  -   Przybliżenie technik malarstwa, którymi posługiwał się malarz - technika akwareli i malowania 

farbami olejnymi. 

   - Pobudzenie refleksji nad pomorskim malarzem, jego twórczością jak i o nadmorskim 

dziedzictwie kulturowym. 

    - Pobudzenie aktywności twórczej oraz kreatywności wśród uczniów wejherowskich szkół. 

    - Poszerzenie umiejętności malarskich uczestników w zakresie techniki malowania farbami 

akwarelowymi i olejnymi. 

     - Wzmocnienie tożsamości kulturowej uczestników.  

     - Upowszechnienie malarstwa marynistycznego wśród uczniów szkół. 



 
 

  - Stwarzanie możliwości udziału dzieci uzdolnionych w dziedzinie sztuk plastycznych w 

działaniach umożliwiających rozwój osobowości twórczej. 

 

II Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy malarskiej inspirowanej twórczością Mariana 

Mokwy w technice akwareli lub malarstwa farbami olejnymi. 

2. Prace powinny poruszać tematykę marynistyczną. 

3. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: 

- Kategoria I – malarstwo w technice akwareli  

- Kategoria II – malarstwo farbami olejnymi 

§ 3. 

Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszaru miasta 

Wejherowa, klasy VI – VIII, których prace zgłoszone zostaną za pośrednictwem szkoły 

podstawowej z terenu Wejherowa.  

2. Każda szkoła, która chce zgłosić prace uczniów do konkursu powinna dokonać wewnętrznej 

oceny prac uczniów i przedstawić do konkursu na szczeblu WCK nie więcej niż 5 prac!!! z 

każdej kategorii (można zgłosić tylko jedną pracę na uczestnika). 

3. Dopuszczalne formaty prac składane w konkursie: 

- Kategoria I - malarstwo w technice akwareli (prace muszą być wykonane na papierze do 

akwareli w formacie A3 (wymiar 29,7 cm x 42 cm). 

- Kategoria II – malarstwo farbami olejnymi (prace muszą być wykonane na dowolnym 

podobraziu np. podobrazie bawełniane, deska, karton, płyta, sklejka, o wymiarach 50 cm x 

70 cm). 

4.  Prace złożone w innych formatach niż powyższe zostaną odrzucone.  

5.  Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie 

przez uczestnika przy wykorzystaniu farb olejnych lub akwarelowych.  

6.   Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nieprzedstawianymi na innych 

konkursach. 



 
 

7.  Każda praca winna być opatrzona metryką informacyjną umieszczoną Z TYŁU pracy, 

metryka powinna zawierać czytelne/PISMO DRUKOWANE/następujące informacje: 

- imię i nazwisko, 

- klasę szkolną, 

- nazwę oraz nr tel. szkoły rekomendującej ucznia. 

8. Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych do pracy należy dołączyć 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku dziecka                           

(wzór stanowi załącznik 1 do Regulaminu).  

9. Prace bez powyższych załączników i metryki nie będą przyjmowane przez pracowników 

WCK. 

§ 4. 

Termin i miejsce składania prac 

1. Termin składania prac: do 20.06.2022 r. do godziny 16:00.  

2. Miejsce składania prac: Wejherowskie Centrum Kultury (ul. Sobieskiego 255 w 

Wejherowie) – sekretariat (II piętro) / biuro 260 (I piętro). 

3. Prace przyjmowane są w godzinach 8:00 – 16:00. 

4. Prace, które zostaną dostarczone po terminie zgłoszeń określonym w Regulaminie nie będą 

podlegały ocenie konkursowej. 

§ 5. 

Kryteria i ocena prac 

1.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 23.06.2022 r. 

2. Do rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie trzyosobowe jury, składające się z 

pracowników Wejherowskiego Centrum Kultury. 

3.  Przy ocenie prac Jury będzie brało pod uwagę m.in: 

-  estetykę pracy, 

-  spójność pracy z tematem konkursu i czerpania inspiracji z twórczości Mariana Mokwy, 

-  zakres umiejętności manualnych względem wieku autora, 



 
 

  -  umiejętność posługiwania się daną techniką malarską, w której wykonana została praca  

(olej/akwarela). 

4. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie konkursu w tym m.in. uczestnik 

nieuprawniony do uczestnictwa, niewłaściwy format i technika malarska wykonanej pracy, 

niezrealizowanie tematu marynistycznego w pracy, brak załączników, nie będą podlegały 

ocenie. 

§ 6. 

Nagrody i ogłoszenie wyników 

1. Powołane przez Organizatorów jury przyzna nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu w 

dwóch kategoriach: 

- Kategoria I – malarstwo w technice akwareli  

- Kategoria II – malarstwo farbami olejnymi 

2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagrody specjalnej na wniosek Jury. 

4. Decyzja jury jest ostateczna. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w sali 

konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej (ul. Sobieskiego 255, Wejherowo) o godzinie 11:00. 

Termin może ulec zmianie, o czym szkoła rekomendująca ucznia poinformowana zostanie 

minimum 5 dni przed terminem wydarzenia.  

6. Prace, dopuszczane do konkursu, eksponowane będą na wystawie projektu w Filharmonii 

Kaszubskiej, która zorganizowana będzie w IV kwartale 2022 roku. 

 

§ 7. 

Uwagi końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia prac konkursowych.  

3. Ujawnienie podczas Konkursu Plastycznego „Śladem Mariana Mokwy” niezgodności 

zgłoszonych przez uczestnika danych ze stanem faktycznym jest równoznaczne z jego 

dyskwalifikacją. 



 
 

4. Organizator przed ogłoszeniem wyników nie dodatkowo przekazywał informacji o zajętych 

miejscach. 

5. Organizator umożliwia osobisty odbiór prac złożonych do konkursu po zakończeniu 

prezentacji wystawy. 

6. Prace nieodebrane w ciągu miesiąca od zakończenia prezentacji wystawy zostaną zniszczone. 

7.  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 

58 672 27 75 wew. 73, 733 361 119, e-mail.: projekty@wck.org.pl. 

8.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu. 

 

§ 8. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwane RODO Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych jest Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Jana III 

Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowie, e-mail.: wck@wck.org.pl tel.: 58 672 27-75. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wejherowskim Centrum Kultury z siedzibą 

w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, e-mail:  iod@um.wejherowo.pl,  tel.: 58 677 71 37. 

3. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych oraz 

cofnięcia zgody. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja o ochronie danych osobowych 

na podstawie RODO, w tym o wszystkich przysługujących Pani/Panu prawach oraz sposobie ich 

realizacji znajduje się na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury 

www.bip.wck.org.pl. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego/mojego dziecka utrwalonego podczas działań 

towarzyszących konkursowi plastycznemu „Śladami Mariana Mokwy” realizowanego w ramach 

projektu „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości” (okres trwania projektu 

01.04 – 31.12.2022 r.) na stronach i podstronie Wejherowskiego Centrum Kultury (ul. 

Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo): www.wck.org.pl, 

www.facebook.pl/WejherowskieCentrumKultury, w celach dokumentacyjnych, rozliczeniowych 

z dotacjodawcą, w publikacjach i materiałach informacyjno-promocyjnych przesyłanych do 

mediów lokalnych i regionalnych w celu upublicznienia fotorelacji z jego przebiegu na czas 

nieograniczony.     
 

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

                  (miejscowość, data)                                                                                    (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

                                                                                                                                                  /rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich/mojego dziecka  przez 

Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 255, 84-200 

Wejherowo w celu organizacji konkursu plastycznego „Śladami Mariana Mokwy” 

realizowanego w ramach projektu „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości” 

(okres trwania projektu 01.04 – 31.12.2022 r.). 
 

 

 

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

                  (miejscowość, data)                                                                                    (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

                                                                                                                                                  /rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo 

dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 
 

 

http://www.wck.org.pl/
http://www.facebook.pl/WejherowskieCentrumKultury
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimrwgy

