KONKURS PLASTYCZNY DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
„SOPOT – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”
Sopot ma wiele miejsc, które zachwycają. 120-lecie nadania praw miejskich stanowi doskonałą okazję
do namysłu nad naszym miastem i jego unikalnymi walorami. Sopockie Domy Sąsiedzkie zapraszają
mieszkańców do przekształcenia swoich ciepłych uczuć związanych ze swoim miejscem
zamieszkania w artystyczną wizję i podzielenia się nią z sąsiadami.
Gdy myślisz „Sopot”, który jego kawałek jest Ci najbliższy? Z czym wiążą się najmilsze wspomnienia?
Może to jakiś budynek, ławeczka, park, wyjątkowy fragment plaży, a może jakieś inne szczególne dla
Ciebie miejsce? Podziel się swoim ulubionym zakątkiem swojego miasta.
Prace plastyczne przedstawiające ulubione miejsca w Sopocie, wykonane techniką płaską w
rozmiarze nie większym niż A3 mogą zgłaszać mieszkańcy Sopotu - dzieci od 3 roku życia, młodzież,
dorośli i seniorzy. Prace należy dostarczyć osobiście do wybranego Sopockiego Domu Sąsiedzkiego
w dniach 10 – 24 maja br., do godz. 13.00. Jeśli ma Pan/Pani trudność z wychodzeniem z domu –
proszę zgłosić się telefonicznie – koordynatorka Domów Sąsiedzkich odbierze prace osobiście,
tel: 699 857 138
Rozstrzygnięcie konkursu online nastąpi 27 maja 2021 r. w Międzynarodowym Dniu Sąsiada.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
„Sopot – moje miejsce na Ziemi”
§ 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz kryteria oceny prac w konkursie plastycznym
dla mieszkańców Sopotu pt. „Sopot – moje miejsce na Ziemi” (dalej: Konkurs)
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji koordynujące zadanie
„Sopockie Domy Sąsiedzkie”, z siedzibą w Sopocie 81-835, przy ul. Marynarzy 4, we
współpracy z Biblioteką Sopocką (Filia „Koc i Książka”, Filia „Broadway” oraz Filia nr 8),
Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. I. Kraszewskiego oraz ze Stowarzyszeniem „Tęczowy Dom”.
§ 2. CELE KONKURSU
Ogólnym celem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Sopotu na 120-lecie nadania praw
miejskich oraz zwiększenie refleksji nad naszym miastem i jego unikalnymi walorami. Cele
szczegółowe konkursu to:
 wzmacnianie zamiłowania sopocian/ek do swojego miejsca zamieszkania
 zwiększenie uważności sopocian/ek na piękno i walory Sopotu
 inspirowanie do pracy twórczej mieszkańców Sopotu w czasie pandemii Covid–19
§ 3. PRACA KONKURSOWA
1. Praca powinna spełniać następujące wytyczne:
 zgodna z tematem Konkursu
 wykonana dobrowolnie i samodzielnie przez mieszkańca Sopotu, kwalifikującego się do
wskazanej kategorii wiekowej:
a) dzieci 3 – 6 lat
b) dzieci 7 – 10 lat
c) młodzież 11 – 17 lat
d) dorośli 18+
e) seniorzy 60+
 wcześniej nigdzie niepublikowana
 wykonana techniką płaską (z wyłączeniem kasz i materiałów sypkich)
 format pracy nie większy niż A3
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2. Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie tylko jedną pracę.
3. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia z podpisanym oświadczeniem (Załącznik nr 1 do
Regulaminu). Karty zgłoszenie nie należy przyklejać do pracy.
4. Praca na odwrocie powinna zawierać „tytuł pracy”, imię i nazwisko oraz kategorię wiekową
uczestnika Konkursu.
§ 4. HARMONOGRAM KONKURSU
10 maj 2021 r. – ogłoszenie Konkursu
11 - 24 maj 2021 r. – przyjmowanie prac plastycznych
24 - 25 maj 2021 r. – praca komisji konkursowych
27 maj 2021 – ogłoszenie wyników konkursu i listy Laureatów
§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz ze zgodą na
nieodpłatne udzielenie prawa na wykorzystanie prac w następujących polach eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie, publikacji w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w
innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera), a także prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami
Konkursu, o których mowa w § 2 Regulaminu.
2. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia w nim udziału.
3. Podpisane prace wraz z kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem (Załącznik nr 1 –
możliwe do wypełnienia w Domu Sąsiedzkim) należy dostarczyć osobiście do wybranego
Sopockiego Domu Sąsiedzkiego w dniach 10 – 24 maja 2021 r., w godzinach pracy filii
Sopockich Domów Sąsiedzkich, z zastrzeżeniem, że 24 maja br. termin naboru upływa o
godz. 13.00.
4. Miejsca i godziny, w których można dostarczać prace:
 Dom Sąsiedzki w Filii „Koc i Książka” Biblioteki Sopockiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 12.00–19.00; piątek 8:00–15:00,
poniedziałek 24 maja – do godz. 13.00
 Dom Sąsiedzki w Filii „Broadway” Biblioteki Sopockiej, ul. Kolberga 9
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 12.00–19.00; piątek 8:00–15:00,
poniedziałek 24 maja – do godz. 13.00
 Dom Sąsiedzki „Alternatywy 5” wraz filią nr 8 Biblioteki Sopockiej, ul. Mazowiecka 26
Prace należy składać w filii nr 8 Biblioteki Sopockiej w godzinach otwarcia:
poniedziałek – czwartek 12.00–19.00; piątek 8:00–15:00,
poniedziałek 24 maja – do godz. 13.00
 Dom Sąsiedzki „Potok” w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego, ul. I.
Kraszewskiego 31
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8:30 – 18:00 poniedziałek 24 maja – godz. 13.00
prace można zostawić na parterze w Ochronie
 Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom” – ul. 23 Marca 32C.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00; poniedziałek 24 maja – godz. 13.00
5. Rozstrzygnięcie konkursu z listą Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.scop.sopot.pl i/lub www.sopot.pl oraz w mediach społecznościowych m.in.
https://www.facebook.com/sopockiedomysasiedzkie 27 maja 2021 r. – w Międzynarodowym
Dniu Sąsiada.
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6. Wszystkie prace będą udokumentowane w formie „Galerii Prac” - foto/video na profilu
społecznościowym Fb/Sopockie Domy Sąsiedzkie.
7. Laureaci o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
8. Odbiór nagród będzie możliwy po indywidualnym umówieniu we wskazanym Sopockim Domu
Sąsiedzkim.
§ 6. KOMISJA KONKURSOWA I OCENA PRAC
1. Ocena prac będzie dokonywana w dwóch etapach przez komisje Konkursu powołane przez
Organizatora.
2. Organizator powoła 5 lokalnych komisji Konkursu działających przy 5 Sopockich Domach
Sąsiedzkich oraz 1 miejską komisję Konkursu.
3. Lokalna komisja Konkursu ocenia prace, które wpłyną do danego Domu Sąsiedzkiego w
pierwszym etapie, kwalifikując je do drugiego etapu. W każdej kategorii wiekowej komisja
lokalna może zakwalifikować do 5 prac, które kolejno przekaże do oceny przez miejską
komisję Konkursu.
4. Lokalna komisja Konkursu oceniająca prace w pierwszym etapie, składa się z co najmniej 2
osób, w tym z animatora Domu Sąsiedzkiego i przedstawiciela organizatora.
5. Miejska komisja Konkursu oceniająca prace w drugim etapie składa się z co najmniej 5 osób,
w tym z przedstawiciela organizatora, przedstawiciela/i Urzędu Miasta Sopotu, przedstawicieli
sopockich środowisk artystycznych.
6. Komisje konkursowe oceniając prace będą brały pod uwagę poniższe kryteria:
a) zgodność pracy z tematyką Konkursu
b) oryginalność, kreatywność, sposób ujęcia tematu
c) walory estetyczne, takie jak np. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
7. Miejska komisja Konkursu dokona wyboru Laureatów w każdej kategorii wiekowej.
8. Miejska komisja Konkursu może przyznać I, II i III miejsce i/lub wyróżnienia/nagrody specjalne
w każdej kategorii wiekowej.
9. Z obrad komisji lokalnych i miejskiej sporządzany jest protokół.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii i innego podziału nagród.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu konkursu wydłużając
zaplanowane terminy.
3. Organizator nie odpowiada za ewentualne zniszczenia/odklejenia się elementów pracy.
4. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają
zwrotowi.
5. Pytania dotyczące Konkursu proszę kierować do Koordynatora Sopockich Domów
Sąsiedzkich telefonicznie: 669 857 138, lub mailowo: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl
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Załącznik nr 1.

KARTA ZGŁOSZENIA Z OŚWIADCZENIEM
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU: ……………………………………………………………
KATEGORIA WIEKOWA:
 dzieci 3 – 6 lat

 dzieci 7 – 10 lat
 dorośli 18+

 młodzież 11 – 17 lat
 seniorzy 60+

TYTUŁ PRACY: …………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE
Ja, …………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego dziecka)

e-mail:………………………………………………..…………… telefon kontaktowy………………...………
oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego „Sopot – moje miejsce na
Ziemi”.
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych /
danych osobowych mojego dziecka* w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z
Rozporządzeniem 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).
Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka* na
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w Konkursu w publikacjach
dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje
dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji
okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora oraz w
innych formach utrwaleń.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem udostępnionych danych osobowych jest
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Sopocie, przy ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot
(biuro@scop.sopot.pl). Administrator nie posiada inspektora ochrony danych. Przetwarzanie odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania
danych skutkuje brakiem możliwości udziału w niniejszym Konkursie organizowanym w ramach działań
„Sopockich Domów Sąsiedzkich”. Administrator może przekazywać moje dane na podstawie przepisów
prawa lub umowy powierzenia danych osobowych, w szczególności organom administracji publicznej.
Udostępnione dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Przysługuje mi także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie w formie pisemnego zgłoszenia (w tym e-mail) Administratorowi. Przysługuje mi
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do
ochrony danych osobowych.
………………………………..………….
data, czytelny podpis
*Niewłaściwe skreślić

