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Regulamin konkursu KONOPNICzki 2022 

 
1. Organizator konkursu 

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO (ul. 17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów). 

 

2. Adresat konkursu 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, skierowany jest do osób powyżej 15 roku życia. 

 

3. Opis konkursu 

KONOPNICzki to całoroczny, ogólnopolski konkurs literacki oraz plastyczny z okazji roku Marii 

Konopnickiej. Wielki finał odbędzie się w grudniu 2022 r. Celem głównym konkursu jest wydanie 

książki autorstwa utalentowanych literacko oraz plastycznie mieszkańców Ciechanowa, Mazowsza i 

Polski. Jest to ukłon w stronę amatorów sztuki, zachęta do dalszej pracy twórczej, a w efekcie – 

wyjątkowa publikacja dla dzieci z okazji Roku Marii Konopnickiej. 

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1) ukończone 15 lat; 

2) wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz utworu / prac konkursowych na 

adres konkurs@coekstudio.pl, do 30.11.2022 roku do północy, 

3) spełnienie wymagań literackich zawartych w pkt 5 regulaminu lub spełnienie wymagań 

plastycznych zawartych w pkt 6 regulaminu;  

4) uczestnik może wysłać do udziału w konkursie maksymalnie jedno zgłoszenie, 

5) kolejne zgłoszenia od tego samego uczestnika nie będą brane pod uwagę.  

 

5. Wymagania literackie 

1) utwór nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu przy ustawieniach: czcionka Times New 

Roman/12 – interlinia 1,15, akapit - 2,5 

2) plik tekstowy powinien być zapisany w jednym z formatów: pdf., doc., docx., odt.; 

3) utwór konkursowy musi dotyczyć jednego z bohaterów wymyślonych dla dzieci przez Marię 

Konopnicką. Są to: Pimpuś Sadełko, Janek Wędrowniczek, Sierotka Marysia, Krasnoludki, 

jagódki, słonko, czy koniki („Nasza szkapa”). Może być kontynuacją przygód danego 

bohatera lub luźną interpretacją postaci; 

4) imię i nazwisko autora powinno być w tytule maila, pliku oraz pod treścią utworu, 

5) utwory przesłane po terminie, zbyt długie, niepodpisane – niespełniające wymogów 

regulaminowych – będą dyskwalifikowane. 

 

6. Wymagania plastyczne  

1) Każdy uczestnik może (ale nie musi) wysłać – w jednym mailu – ilustracje przedstawiające 

postaci, które wymyśliła dla dzieci Maria Konopnicka. Są to: Pimpuś Sadełko, Janek 

Wędrowniczek, Sierotka Marysia, Krasnoludki, jagódki, słonko, czy koniki („Nasza szkapa”); 

2) Każdy uczestnik może narysować (lub stworzyć grafikę) wszystkich postaci, wybrać kilka, 

lub wybrać tylko jedną – nie będzie to miało żadnego znaczenia przy ocenie; 

3) Technika ilustracji może być dowolna – kredki, farby, szkice, grafiki komputerowe, 

wektorowe, kolaże; 

 

4) Jedynym dopuszczalnym rozszerzeniem pliku, w którym znajdzie się praca konkursowa jest 

PDF. 
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7. Jurorzy i nagrody 

1) oceny prac plastycznych oraz utworów (bajek) dokona trzyosobowe jury powołane przez 

Organizatora; 

2) Jury przyzna nagrody w obu kategoriach (plastycznej i literackiej): 

a) I nagrodę – bon o wartości 300 zł do wykorzystania we wskazanej przez organizatora 

księgarni oraz publikacja (czego dokładnie i gdzie?) (2 sztuki); (2 sztuki czego? 2 sztuki 

pierwszego miejsca?)  

b) II nagrodę – bon o wartości 200 zł do wykorzystania we wskazanej przez organizatora 

księgarni oraz publikacja (czego dokładnie i gdzie?) (2 sztuki); (2 sztuki czego? 2 sztuki 

pierwszego miejsca?)  

c) III nagrodę – bon o wartości 100 zł do wykorzystania we wskazanej przez organizatora 

księgarni oraz publikacja (czego dokładnie i gdzie?) (2 sztuki); (2 sztuki czego? 2 sztuki 

pierwszego miejsca?)  

d) 5 wyróżnień – bon o wartości 50 zł do wykorzystania we wskazanej przez organizatora 

księgarni oraz publikacja (czego dokładnie i gdzie?) (2 sztuki); (2 sztuki czego? 2 sztuki 

pierwszego miejsca?)  

3) Publikacja (książka dla dzieci) ukaże się w 6 grudnia 2022 roku; 

4) wyniki ogłaszane będą drogą mailową oraz na fanpage'u COEK STUDIO (do kiedy będą 

ogłaszane wyniki?) 

5) nagrody będą wysyłane do laureatów Pocztą Polską na koszt organizatora; 

6) książka zostanie dostarczona do 10 ciechanowskich bibliotek, Biblioteki Narodowej w 

Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  

 

8. Uwagi końcowe 

1) sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator; 

2) wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego / ilustracji jest jednoznaczne 

z akceptacją regulaminu; 

3) wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego / ilustracji jest jednoznaczne 

ze zgodą na umieszczenie utworu na stronie internetowej organizatora oraz publikacji 

utworu w końcowym wydawnictwie obejmującym nagrodzonych uczestników; 

4) udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie utworu / ilustracji w celach 

5) promocyjnych przez organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich); 

6) jedyną formą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza 

7) zgłoszeniowego oraz utworu literackiego / ilustracji zgodnie z wszystkimi warunkami 

regulaminu, 

8) formularz zgłoszeniowy musi być podpisany odręcznie, tj. należy wydrukować formularz, 

własnoręcznie go podpisać, a następnie przesłać skan podpisanego formularza wraz z 

utworem literackim/ilustracjami konkursowymi a adres mailowy: konkurs@coekstudio.pl, 

9) można również wysłać zdjęcie formularza pod warunkiem, że jego rozdzielczość będzie 

wynosiła co najmniej 4000x3000 a jakość i kontrast będą pozwalały na jego odczyt. 
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Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu literacko-plastycznego „KONOPNICzki” 

 

Informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów  

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO w 

Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów). 

 

2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji 

Kulturalnej STUDIO w Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów). 

 

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i 

promocji Konkursu literacko-plastycznego „KONOPNICzki”, opublikowanie nazwiska uczestnika 

konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust.1 lit. F RODO). 

 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

 

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na   

przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich  

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 

 

7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu  

udziału w Konkursie Literacko – Plastycznym „KONOPNICzki” w celu przeprowadzenia konkursu 

organizowanego przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO w Ciechanowie 

…………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość) 

 

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej, której jestem prawną 

opiekunką/prawnym opiekunem i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie 

Literacko – Plastycznym „KONOPNICzki” w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez 

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO w Ciechanowie 

…………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONOPNICzki 2022 

 

 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO......................................................................................................................... 

 

2. DATA URODZENIA........................................................................................................................ 

 

3. MIEJSCOWOŚĆ.............................................................................................................................. 

 

4. E-MAIL............................................................................................................................................. 

 

5. TELEFON KONTAKTOWY.......................................................................................................... 

 

6. TYTUŁ BAJKI / ILOŚĆ ILUSTRACJI  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

7. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU 

 

8. OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM AUTOREM ZAŁĄCZONYCH UTWORÓW 

 

9. DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego w Ogólnopolskim Konkursie 

Literacko – Plastycznym KONOPNICzki 2022 zorganizowanym przez COEK Studio.  

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.  

 

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

Odręczny i czytelny podpis rodzica / opiekuna. Odręczny podpis uczestnika. 
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