
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Art Fight Club” 

(dalej „Regulamin”) 

 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1. Konkurs Art Fight Club (dalej Konkurs) organizowany jest przez Estradę Rzeszowską, samorządową 

instytucję kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta 

Rzeszowa pod numerem 04, o numerze REGON 000279806 i numerze identyfikacji podatkowej 

NIP8130269058, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 24, w ramach Rzeszowskich Piwnic(dalej 

Organizator). 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

4. W Konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych i pełnoletnie 

osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

5.  Celem Konkursu jest promocja młodych twórców w zakresie sztuk plastycznych. 

6. Konkurs Art Fight Club polega na stworzeniu dzieła malarskiego o wylosowanej tematyce podczas 

trwania wydarzenia. 

7. Udział w pojedynku jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich Uczestników i Widzów. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestników do bitwy wybierają Organizatorzy na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez formularz 

Google: https://forms.gle/LKaUeuEyHkrtJTDF6. (Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, dane 

kontaktowe (e-mail, numer telefonu), datę urodzenia oraz 3 pliki graficzne prezentujące dorobek 

Zgłaszającego w formacie .jpg lub .pdf sformatowana nazwa pliku: "imię_nazwisko_tytułpracy"                  

w maksymalnej wielkości 10 MB każdy oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę opiekuna 

prawnego) 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada.  

Zgłoszenia wysłane w inny sposób, niż przez formularz zgłoszeniowy nie będą brane pod uwagę. 

2. Na podstawie przesłanych zgłoszeń jury konkursowe wybrane przez Organizatora w przeciągu 14 

dni wytypuje po trzech kandydatów w każdej grupie wiekowej, którzy zmierzą się ze sobą w 

pojedynku 9 grudnia. 

3. O wynikach rekrutacji Organizator poinformuje kandydatów mailowo oraz za pomocą swoich stron 

internetowych. 

4. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: 12-15 lat, 16-19 lat oraz 20-24 lata.   

5. W każdej kategorii wiekowej zmierzy się ze sobą 3 twórców, którzy będą mieli do dyspozycji ten 

sam zestaw materiałów plastycznych (płótno o wymiarach 50 x 70 cm, pędzle, farby), który posłuży 

im do wykonania na żywo dzieła malarskiego o określonej tematyce podanej na początku 

wydarzenia. 

6.Materiały plastyczne zapewniają Organizatorzy. 

https://forms.gle/LKaUeuEyHkrtJTDF6


5. Na wykonanie prac Uczestnicy mają maksymalnie 3 godziny. 

7. Konkurs odbędzie się w Rzeszowskich Piwnicach X grudnia przy udziale publiczności obserwującej 

etapy powstawania dzieła oraz jury, które wyłoni zwycięzcę konkursu. 

8. Zwycięzca bitwy jest wybierany w drodze głosowania 3 osobowego jury wybranego przez 

Organizatora. 

 
III. Nagrody 

1. Zwycięzca bitwy w każdej z kategorii wiekowej zdobywa nagrodę w postaci: 

- Indywidualnej wystawy w przestrzeni Rzeszowskich Piwnic w roku 2023 lub wirtualnej wystawy 

Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, dokładną datę i czas ekspozycji prac Zwycięzca ustala                              

z Organizatorem. 

- zestawu materiałów plastycznych o wartości 1000 zł 

- Książki o tematyce związanej z historią sztuki. 

2. Odbiór Nagrody rzeczowej następuje osobiście w dniu wydarzenia, po ogłoszeniu wyników. 

Podanie do publicznej wiadomości nazwy Zwycięzcy odbędzie się za pośrednictwem strony 

internetowej. 

 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone                            

w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją 

Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania 

określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu 

zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków 

wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu. 

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz   

z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej   

w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie 

rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą 

rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronach 

internetowych Rzeszowskich Piwnic. 

7. W związku z realizacją wymogów 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 9 

5 (dalej: „RODO”), zgodnie z art. 13 Organizator informuje o zasadach przetwarzania danych 

osobowych Uczestników oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 



a. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu od Uczestników jest 

Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów. Dane kontaktowe 

administratora danych: Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 

Rzeszów. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod3@erzeszow.pl 

b. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - za 

zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu, 

w tym z wyłonieniem zwycięzców Konkursu oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu, 

jego Uczestnikach, zwycięzcach oraz jego promocji. Dane osobowe ponadto będą przetwarzane               

w celach: ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, rozpowszechniania i promowania kultury, w ramach prowadzonej przez Administratora 

działalności statutowej, jako zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust.1 lit.f) RODO. 

c. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą pracownicy Administratora bezpośrednio związani 

z organizacją Konkursu, członkowie Komisji Konkursowej, podmioty uprawnione do uzyskania takich 

danych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z Administratorem oraz szeroki krąg 

odbiorców, użytkowników internetu, mediów społecznościowych. 

d. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały 

zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

e. Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

• dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania w przypadku gdy dane osobowe są 

niekompletne lub nieprawidłowe, 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , 

• żądania usunięcia danych w przypadku gdy danie nie są już niezbędne do celów, na które zostały 

zebrane lub były przetwarzane, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe 

muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, przed 

rozstrzygnięciem Konkursu poprzez przesłanie stosownej informacji do Administratora, przy czym 

cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie. wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych do Prezesa Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

f. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa 

w Konkursie i przyznania nagród. 

g. Podane dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą 

profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 


