
Regulamin Rodzinnego Konkursu 

„Miniaturowy Wielki Talent Tarnowskiej Marki Talentu”

§ 1

1. Rodzinny  Konkurs  jest  organizowany  pod  nazwą  „Miniaturowy  Wielki  Talent
Tarnowskiej Marki Talentu” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Stowarzyszenie  na  rzecz  rozwoju  intelektualnego,
społecznego i emocjonalnego dzieci „Podaruj dzieciom promyk słońca” w Tarnowie,
dalej „Stowarzyszenie”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony od 14 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. W
tych  dniach  należy  przesłać  Pocztą  Polską  prace  konkursowe  na  adres  siedziby
stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca. Adres dostępny na: www.pdps.pl

4. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy związanej z pracą z uczniem zdolnym i
propagowaniem talentów.

§ 2

1. Uczestnikami Konkursu mogą być  przedszkolaki i  uczniowie szkół podstawowych
klas I-III z Tarnowa i okolic. 

2. Każdy uczestnik może przystąpić do Konkursu indywidualnie i  może być autorem
jednej pracy. 

3. Warunkiem przystąpienia do Rodzinnego Konkursu jest wykonanie plakatu /na
płasko/reklamującego  wystawę  Miniaturowy  Wielki  Talent.  Plakat  należy
przygotować  w  formacie  A4  z  uwzględnieniem  fotografii  dokumentującej
obecność  uczestnika  Konkursu  zwiedzającego  wystawę  Miniaturowy  Wielki
Talent.  Wystawę  oglądać  można  w  Bibliotece  Pedagogicznej  w  Tarnowie,  ul.
Nowy Świat 30 w godzinach pracy Biblioteki.

4. Praca  konkursowa  nie  może  być  wcześniej  nagrodzona,  publikowana  i  nie  może
naruszać praw autorskich osób trzecich. 

5. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków niniejszego
Regulaminu i  jednocześnie oświadczeniem, że praca nie narusza praw autorskich i
została wykonana osobiście.

6. Dane  osobowe  podane  przez  uczestników  Konkursu  w  związku  ze  zgłoszeniem
udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i
innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,  przy czym każdy rodzic,
opiekun  zgłaszający  pracę  do  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych  dziecka  na  potrzeby  organizacji  Konkursu,  w  tym  też  na  nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, klasy i szkoły, oraz pracy konkursowej
z  podaniem  jej  tytułu  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia,  oraz  w  mediach
społecznościowych i innych materiałach tworzonych przez Stowarzyszenie.

7. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  na
Stowarzyszenie praw autorskich do pracy konkursowej z dniem złożenia tej pracy. 

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystania przez Stowarzyszenie prac konkursowych do druku w dowolnej liczbie
publikacji  i  nakładzie,  fotografii  tych prac,  umieszczania w Internecie  oraz innych



formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych
prac publicznie w ramach działalności Stowarzyszenia. 

§ 3

1. Praca konkursowa będzie oceniana pod kątem kreatywności, oryginalności, estetyki
oraz jakości wykonania. 

2. Każda  praca  konkursowa  powinna  zostać  podpisana  imieniem  i  nazwiskiem  oraz
należy wskazać grupę, klasę, do której uczestnik uczęszcza. 

3. Ogłoszenie  wyników  nastąpi  dnia  10  stycznia  2020  r.  na  stronie  internetowej
Stowarzyszenia www.pdps.pl w zakładce Wydarzenia.

4. Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia dokona Komisja Konkursowa.

5. W Konkursie zostaną przyznane trzy ATRAKCYJNE nagrody rzeczowe za zajęcie I,
II, III miejsca.

§ 4

1. Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Stowarzyszenia  i  na  stronie
www.pdps.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stowarzyszenia. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego. 

Miniaturowy Wielki  Talent  -  wystawa  sensoryczna,  która  oddziałuje  na  zmysł  wzroku,
słuchu i dotyku. Wystawa z elementami cyfryzacji prezentuje najpopularniejsze talenty, które
promuje  Stowarzyszenie  Podaruj  Dzieciom Promyk Słońca  w ramach  Tarnowskiej  Marki
Talentu. Talenty sportowe, artystyczne, naukowe zaprezentowane zostały z użyciem lalek. Na
wystawie  znajdują się  również  lalki  kolekcjonerskie  – lalki  Barbie  z  lat  90-  tych,  edycja
limitowana.  Każda  z  lalek  kolekcjonerskich  prezentuje  region,  w  którym  tarnowscy
uczniowie zdobywali znaczące sukcesy, przyczyniając się do popularyzacji miasta Tarnowa.
Lalki kolekcjonerskie obecne są na tle grafik komputerowych wykonanych przez uczennicę
III  LO  w  Tarnowie  –  Aleksandrę  Duch.  Wystawa  przygotowana  została  przez  uczniów
posiadających  talent  wizualizacyjny.  Projekt  zrealizowano  przy  wsparciu  finansowym
Województwa Małopolskiego.

Wystawa ma na celu:
 zaprezentować poprzez obraz wizualizacyjny  pojęcie talentu, 
 zachęcić dzieci do podejmowania działań zmierzających do określonego wysiłku i 

celu,
  wskazać drogę dzieciom w poszukiwaniu ukrytych talentów,
 zachęcić rodziców do odkrywania u dzieci i pielęgnowania talentów.

Wystawa online: https://www.youtube.com/watch?
v=GZ5ovzEe9cE&t=14s&ab_channel=PodarujDzieciomPromykS%C5%82o%C5%84ca

http://www.pdps.pl/

