
 

 

 

 

 

 

Małopolski Związek Szachowy  

 

zaprasza do udziału 

w 

Konkursie Plastycznym  

1) Logo „Szachowe Wakacje z MZSzach” 

2) „Stwórz swojego przyjaciela szachowego” – maskotka MZSzach 

3) Grafika szachowa lub kolorowanka 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Małopolski Związek Szachowy (MZSzach) w Krakowie  

(ul. Śląska 5/1; 30-003 Kraków) www.mzszach.krakow.pl, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

2. Koordynatorem Konkursu jest Kamila Kałużna – prezes Małopolskiego Związku 

Szachowego; kamila.kaluzna87@gmail.com  

 

§2 

CEL KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni uzdolnionych 

artystycznie dzieci; inspirowanie do pracy twórczej oraz popularyzacja „królewskiej 

gry” wśród najmłodszych.  

 

§3 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

 

1. Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych województwa 

małopolskiego. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategoriach wiekowych: 

 klasy I – III szkoły podstawowej, 

 klasy IV – VIII szkoły podstawowej. 

 

§4 

PRACA KONKURSOWA 

 

1. Praca konkursowa to praca plastyczna wykonana samodzielnie przez ucznia  

w dowolnej technice o tematyce (możliwość wykonania przez ucznia pracy 

plastycznej z każdej tematyki): 

 Logo „Szachowe Wakacje z MZSzach”, 

 „Stwórz swojego przyjaciela szachowego” – maskotka MZSzach, 

 grafika szachowa lub kolorowanka. 

2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac plastycznych.  

3. Prace powinny mieć format nie większy niż A4. 
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4. W Konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, wystawach, itp. 

5. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: 

 imię i nazwisko autora,  

 klasa do której uczęszcza autor, 

 nazwa, adres, kontakt telefoniczny oraz adres mailowy placówki, 

 imię i nazwisko opiekuna. 

Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

!!! Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane. 

 

§5 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne.  

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa prawa 

do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej 

na polach eksploatacji m.in.: wykorzystania na stronie internetowej organizatora, 

wystawienia pracy w ramach wystawy pokonkursowej lub innej. 

4. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 31 marca 2020 roku na 

adres: Małopolski Związek Szachowy, ul. Śląska 5/1, 30- 003 Kraków. 

5. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem Szkoły właściwej dla 

uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.  

 

§6 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Małopolski Związek Szachowy powołuje komisję konkursową, zwaną dalej 

„Komisją”, składającą się z pięciu członków. 

2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

 

§7 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: 

 zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

 oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

 sposób ujęcia tematu, 



 walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

2. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia 

w każdej z kategorii. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2020 r. a wszelkie informacje 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora praz fanpage 

Małopolskiego Związku Szachowego.  

 

§8 

NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród. 

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów. Dodatkowo dla zwycięskiej 

szkoły, organizator przewiduje nagrodę w postaci sprzętu szachowego. 

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 

§10 

DANE OSOBOWE 

 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

 przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

 nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym 

m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, 

nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do 

której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

 

Prezes Małopolskiego Związku Szachowego 

/-/ 

Kamila Kałużna 

 
 

RODO 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w KONKURSIE 

PLASTYCZNYM MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”). 

 Administratorem Danych jest Małopolski Związek Szachowy (dalej jako: „MZSzach”), z którym można się 

skontaktować wyszukując adres w Internecie. 

 Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych 

w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji konkursu, głównie dla celów statystycznych, promocji 

dyscypliny i sprawozdawczych. Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez MZSzach do zarządzania nimi. 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w związku  

z promocją i organizacją konkursu. 


