
Regulamin konkursu dotyczącego projektów warsztatów 

edukacyjno-artystycznych realizowanych w ramach zadania  

„Centrum Kreatywności” 2020. 
 

 

§1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie dotyczącym 

warsztatów edukacyjno-artystycznych (zwanych dalej Projektem) w ramach zadania 

“Centrum Kreatywności” 2020. 

2. Organizatorem konkursu “Centrum Kreatywności” 2020 (zwanym dalej „Konkurs”) 

jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA z siedzibą przy ulicy Jaskółczej 1, 80-767 

Gdańsk, posiadającą NIP: 5832552296 oraz REGON: 191571237 (zwanym dalej 

“Organizator”). 

3. Konkurs ma na celu wyłonienie spośród projektów złożonych przez jego uczestników 

najlepszego Projektu na scenariusz warsztatów artystycznych dla dzieci w wieku 7-

12 lat. 

4. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny 

dotyczącej kwestii harmonogramu lub miejsca poszczególnych etapów Konkursu. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną 

inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).  

7. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, 

osoby prawne, fundacje, stowarzyszenia, firmy. Do konkursu nie mogą przystąpić 

instytucje samorządowe i państwowe. 

8. Projekt zgłoszony do Konkursu nie może być Projektem, który był lub jest 

skomercjalizowany, tj. nie zostały przekazane prawa własności intelektualnej na 

rzecz podmiotu trzeciego w postaci patentu lub licencji, nie zostały wniesione do 

spółki aportem lub poprzez podniesienie kapitału zakładowego oraz produkt/usługa 

nie jest dostępny w sprzedaży. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić fakt braku 

komercjalizacji w oświadczeniu załączonym do Formularza zgłoszeniowego. 

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy nadeślą zgłoszenie Projektu 

autorskiego scenariusza warsztatów artystycznych wraz z budżetem, poprzez 

wypełnienie Formularza Zgłoszenia, spełniając poniższe warunki: 

a. Warsztaty skierowany ma być do mieszanej wiekowo grupy dzieci; wiek 

dzieci przyjmowanych na warsztaty to 7 - 12 lat. 

b. Dla grupy ok. 15 osób. 

c. Warsztaty mają być spójną koncepcją 5-dniowych zajęć (tj. Od poniedziałku 

do piątku), trwających 5 godzin dziennie (tj. Od 10:00 do 15:00), 



realizowanych w terminach wakacyjnych (tj. między 29.06. a 21.08.2019 r.), w 

obu przestrzeniach warsztatowych CSW ŁAŹNIA (patrz §2 pkt 1d). 

d. Warsztaty mają być dostosowane do przestrzeni warsztatowej CSW Łaźnia 1, 

tj. LKW GALLERY przy ul. Szopy oraz CSW Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, 

80-544 Gdańsk. 

2. Konkurs realizowany jest według poniższego harmonogramu: 

a. przesyłanie zgłoszeń od dnia 7.10.2019 r. godz. 12:00 do dnia 31.10.2019 r. 

godz. 23:59. 

b. zwycięzcy wyłonieni przez Komisję zostaną̨ poinformowani o wygranej drogą 

e-mailową do dnia 08.11.2019 r. 

c. zwycięzcy Konkursu zostaną zobowiązani do aktualizacji Projektu 

warsztatów, w tym budżetu, od dnia ogłoszenia wyników tj. 8.11.2019 r. do 

dnia 15.11.2019 r. 

3. Uczestnicy Konkursu nie mają obowiązku posiadania uprawnień pedagogicznych. 

4. Nie dostosowanie się do powyższych terminów będzie jednoznaczne z wycofaniem 

Projektu z Konkursu. 

5. Zgłoszenia Projektów wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym dostępnym 

na stronie Konkursu http://www.laznia.pl/edukacja/konkurs-na-warsztaty-wakacyjne-

532/ należy składać w poniższych wariantach: 

a. w formie drukowanej i elektronicznej (na płycie CD/ DVD bądź innym nośniku) 

w siedzibie Organizatora tj: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. 

Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, do dnia 31 października 2019 r. w godz. 

otwarcia biura od 8.00-16.00, 

b. W formie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

n.wisniewska@laznia.pl o tytule „Konkurs – warsztaty dla dzieci Centrum 

Kreatywności” (liczy się data wpływu do Organizatora).  

6. Jeden wnioskodawca może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa Projekty 

warsztatów. 

7. Realizatorem zadania może być więcej niż jedna osoba. 

8. Projekt powinien być składany w języku polskim wraz z oświadczeniem, że Projekt 

jest osobistym dziełem uczestnika i jego prawa autorskie nie są w niczym 

ograniczone, jak również nie naruszają praw osób trzecich. 

 

 

§3 

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

1. Wszystkie Projekty przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji Konkursowej. 

2. Komisja Konkursowa składa się z Kierownika Działu Edukacji, Koordynatora ds. 

dostępności oraz Specjalisty ds. Promocji Edukacji. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 31.10.2019 r. a 

7.11.2019 r. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów 

zawartych w punkcie §3 niniejszego regulaminu. 

5. Komisja w swojej ocenie wybierze najciekawsze, innowacyjne i kreatywne Projekty 

warsztatów dla dzieci podczas posiedzenia Komisji Konkursowej. 

 

 

§4 

http://www.laznia.pl/edukacja/konkurs-na-warsztaty-wakacyjne-532/
http://www.laznia.pl/edukacja/konkurs-na-warsztaty-wakacyjne-532/
mailto:n.wisniewska@laznia.pl


NAGRODY 

1. Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest realizacja autorskiego Projektu przez 

Zwycięzcę we wskazanym terminie i wypłacenie przez CSW Łaźnia, należnego 

wynagrodzenia w wysokości 1200 zł brutto, w terminie 14-dni od złożenia rachunku 

w siedzibie Organizatora, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk.  

 

 

§5 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Wysłanie lub doniesienie do siedziby Organizatora Formularza zgłoszeniowego na 

Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawa z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika  jest Centrum Sztuki Współczesnej 

ŁAŹNIA, Gdańsk ul Jaskółcza 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 

k.skelnik@laznia.pl. 

3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez 

Organizatora jako administratora danych osobowych będą̨ wykorzystywane w 

ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 13 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) . 

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uczestniczące w realizacji 

Konkursu 

6. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres w oparciu o 

uzasadniony interes realizowany przez administratora danych osobowych. 

7. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

może skutkować odmową Organizatora do przyjęcia zgłoszenia w Konkursie. 

 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie 

http://www.laznia.pl/edukacja/konkurs-na-warsztaty-wakacyjne-532/ oraz w siedzibie 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi wnioskodawcami 

przed 08.11.2019 r. w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień. 

4. Dodatkowych informacji nt. Konkursu  do dnia 31 października 2019 r. udziela 

Natalia Wiśniewska, n.wisniewska@laznia.pl/ tel. 501692969. 

5. Prace niezgodne ze wskazaniami nie będą brane pod uwagę. 

http://www.laznia.pl/edukacja/konkurs-na-warsztaty-wakacyjne-532/


6. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

7. Wydruki, pliki i nośniki cyfrowe nienagrodzonych projektów zostaną zniszczone po 

zakończeniu konkursu. Organizator nie nabywa praw autorskich ani nie ma prawa 

wykorzystywać własności intelektualnej nadesłanych projektów, które nie zostały 

nagrodzone w niniejszym Konkursie. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator. 

 

 

 

 

 

 


