REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Laurka dla Jana Pawła II”
z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II
skierowanego do rodzin lub osób indywidualnych.
1.Postanowienia ogólne:
1.1. Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy
urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
1.2. Organizatorem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu
Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
1.3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest Dział Programowy Instytutu Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
1.4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.idmjp2.pl oraz na
Facebook.com
1.5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.idmjp2.pl praz
na Facebook.com
2. Zasady konkursu:
2.1. Konkurs skierowany jest do rodzin lub osób indywidualnych
2.2. W przypadku jeśli uczestnik jest niepełnoletni i bierze udział w konkursie, opiekunem pracy jest
rodzic/opiekun prawny.
2.3. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w
dowolnej technice lub praca wykonana w programie graficznym (rekomendowany: Tux Paint –
instrukcja pobrania i instalacji – zał. 1)
2.4. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy
urodzin.
2.5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób
biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich
(np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu,
być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
2.6. Pracę wykonaną ręcznie należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca
musi być sfotografowana tak by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być
wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości. W przypadku prac wykonanych w programie graficznym należy
wygenerować obraz i przesłać plik w formacie PNG lub JPG.
2.7. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy info@idmjp2.pl lub poprzez
wiadomość prywatną przez portal Facebook https://www.facebook.com/IDMJP2/ do dnia 13.05.2020 r.
W tytule wiadomości należy wpisać: „Laurka dla Jana Pawła II”, a w treści należy zawrzeć informację
dotyczącą autora/autorów Pracy (imię/imiona, nazwisko/a, miasto). Prosimy o informację, czy jest to
praca indywidualna czy rodzinna.
3. Przebieg konkursu:
3.1. Pracę konkursową (fotografię / plik) należy przesłać do 13.05.2020 roku (do godziny 23:59).
3.2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
3.3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie
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do 15.05.2020 roku.
3.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz Facebook.com
3.5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

4. Nagrody:
4.1. Jury powołane przez Organizatora wybierze po jednej zwycięskiej pracy w czterech kategoriach:
a) Praca plastyczna (ręczna) indywidualna
b) Praca plastyczna (ręczna) rodzinna
c) Praca graficzna indywidualna
d) Praca graficzna rodzinna
Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców oraz do przyznania dodatkowych
wyróżnień.
5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
5.1 Uczestnictwo w Konkursie, poprzez zgłoszenie pracy, jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu
5.2. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża/ją zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych
ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach
wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w
Krakowie.
5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana
Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z
poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie
od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i
rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo
egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne
udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do
określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do
wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów
działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,
korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
5.3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają
one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
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6. Ochrona danych osobowych
6.1. Zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO"
informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu Literackiego jest Instytut
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610
Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl, dalej zwany "Administratorem").
b) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail instytut@imdmjp2.pl lub listownie
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl
c) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iodo@idmjp2.pl
d) Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Konkursu w oparciu o niezbędność przetwarzania do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz
wyrażonej pisemnej zgody.
e) Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie
określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do
udziału w Konkursie.
f) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO,
jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją
Konkursu.
g) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie
dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy
dochodzenie roszczeń.
h) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
i) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO
k) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych
osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających
wymogów niniejszego Regulaminu.
7.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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Zał. 1

Tux Paint

Program pobieramy ze strony (dla systemów Windows):
http://www.tuxpaint.org/download/windows/ wszystkie opcje: http://www.tuxpaint.org/download
Instalator programu pod linkiem (1)
pod linkiem (2) można pobrać dodatkowe pieczątki – polecam, więcej stempli to więcej zabawy.

Link przekseruje na stronę pobierania projektu sourceforge.net. Przed pobieraniem wyświetli się okno z
komunikatem sourceforge o ochronie prywatności.
Aby pobrać plik NIE JEST WYMAGANA AKCEPTACJA.
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Pobrane pliki najlepiej zapisać do jednego nowego katalogu:
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INSTALACJA Tux Paint
Po kliknięciu ikony instalatora konieczne jest potwierdzenie uprawnień instalatora:

Potwierdzenie uruchomi proces instalacji:

Kliknięcie <Zakończ> uruchomi program konfiguracyjny Tux Paint.
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Konfiguracja Tux Paint
Na początku przestawiamy <ustawienia dla użytkownika> na wszystkich

W zakładce Myszka/Klawiatura można ustawić ułatwienie dla młodszych dzieci, w zakładce języki
Wybieramy język polski i wczytywanie czcionek systemowych.

Konfigurację zapisywania rozpoczyna wybranie alternatywnego folderu zapisywania oraz kliknięcie przeglądaj.

W okienku <folder zapisywania> klikamy <favorites> i wybieramy <My computer>
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Teraz można wybrać ściezkę zapisu – zaczynamy wybierając dysk c:

Na dysku c szukamy katalogu <USERS>/<Użytkownicy>
W katalogu użytkowników wybieramy katalog swojego uzytkownika – w naszym przypadku USER.

W katalogu uzytkownika wybieramy folder <Pictures>/<Obrazy>

Tworzymy nowy katalog dla plików zapisanych z programu TuX Paint klikając ikonę obok Favorites

..
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Wpisujemy nazwę katalogu np. TUX i klikamy <ok.>

na koniec zaznaczamy wskazane pola i zatwierdzamy klikając
<zastosuj>
To wszystko co należy ustwić, aby zakończyć klikamy <wyjdź>
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Instalacja Stempli
Dodatkowe stemple zapewniają dodatkową zabawę. Warto je zainstalować.

Zainstalowane stemple są dostępne od razu do uzycia w programie.
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Zaczynamy pracę z TUX PAINT

Na pierwsze uruchomienie trzeba trochę poczekać.
Ciekawy przewodnik po programie można oglądnąć na Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=LmHtBzw43sg
Dośwadczenie autora tego pliku dowodzi iż dziecko pozostawione przed programem samo znajdzie najlepszy
sposób na kreatywną zabawę.
Program w czasie rysowania wydaje rozmaite dźwięki – warto ustawić niezbyt dużą głośność.
Przed zamknięciem programu należy zapisać pracę.

Gdy zmiany w obrazie są utrwalone przycisk <zapisz> jest nieaktywny

Pracę z programem kończymy - zupełnie nietypowo - klikając <ZAKONCZ>
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