REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIERSZEM MALOWANE”

I. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Wygoda z siedzibą ul. Koniecpolska 14, 04-267
Warszawa, tel. 22/812 06 33, e-mail: dkwygoda@op.pl
Konkurs jest organizowany w związku z Rokiem Marii Konopnickiej.
II. Cele konkursu:
1. Rozwijanie talentów artystycznych, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni
twórczej.
2. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac
plastycznych na określony temat.
3. Szerzenie pamięci o wybitnej pisarce pozytywizmu Marii Konopnickiej.
4. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
III .Warunki uczestnictwa.
 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – ilustracji
do dowolnego utworu napisanego przez Marię Konopnicką.
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a
udział w konkursie ma charakter indywidualny.
 Jury będzie oceniać prace w kategoriach wiekowych:
Grupa I: dzieci w wieku 7-10 lat
Grupa II: dzieci w wieku 11-14 lat
Grupa III: młodzież w wieku 15-18 lat
 Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną.
 Format prac plastycznych – A4 lub A3.
 Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką,
ołówkiem, flamastrem). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą
brane pod uwagę prace typu: malowane na szkle, kompozycje przestrzenne (3D),
rzeźby czy prace z plasteliny, wydzieranki, wyklejanki.
 Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać
rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając: imię, nazwisko, wiek, tytuł
utworu do której wykonano ilustrację.
 Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

IV. Termin i miejsce składania prac.
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 28 kwietnia 2022 roku
do Domu Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14, 04-267 Warszawa.
V. Rozstrzygnięcie konkursu.
Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najlepiej
ilustrujące temat konkursu. Jury w ocenie uwzględni głównie:
 zgodność z tematyką,
 estetykę wykonania,
 oryginalność i pomysłowość.
Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej (I, II, III miejsce w
każdej kategorii wiekowej)
Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród / wyróżnień.
Organizator przewiduje nagrody w formie rzeczowej, nie podlegające wymianie.
VI. Ogłoszenie wyników konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku i zostanie
opublikowane na profilu Facebook Domu Kultury „Wygoda”.
Ponadto każdy ze zwycięzców zostanie indywidualnie poinformowany telefonicznie o
wygranej.
VII. Publikacja prac.
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Sali widowiskowej Domu
Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14, 04-267 Warszawa w dni powszednie w
godzinach pracy placówki i będzie je można oglądać do dnia 30 czerwca 2022.
Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie
nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
VIII. Uwagi dodatkowe.
 Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
• Zbyt duża ingerencja rodzica / opiekuna w pracę dziecka może skutkować jej
odrzuceniem
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
• Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik.
• Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Beata Boćkowska (22/812 06 33)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 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, zwane RODO),
1.Administratorem Państwa danych osobowych / danych osobowych Państwa
niepełnoletniego dziecka jest Dom Kultury „Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koniecpolskiej 14, 04-267 Warszawa, e-mail:
dkwygoda@op.pl, tel. 22 8120633.
2. Dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka przetwarzane będą w celu rejestracji i
uczestnictwa w Konkursie Plastycznym „Wierszem malowane” - na podstawie zgody zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. - wizerunek Państwa/wizerunek Państwa dziecka - zostanie
wykorzystany do promocji i dokumentacji wyżej wymienionego Konkursu, organizowanego
przez Dom Kultury „Wygoda”.
3. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy
czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
4. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z okresem
przewidzianym w przepisach prawa dla tego typu dokumentów.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania przez
uczestnika uniemożliwi jego udział w konkursie.
8. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje Państwa dane / dane Państwa
niepełnoletniego dziecka w zakresie: imię i nazwisko, wiek dziecka, adres e-mail, numer
telefonu kontaktowego, wizerunek.
9. Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6
ust. 1 lit. a) 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) tzn. dane będą przetwarzane na
podstawie zgody uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna/rodzica.
11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: marcin@axus.pl.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższej informacji.

………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik nr 1

Karta uczestnika
KONKURS PLASTYCZNY
„WIERSZEM MALOWANE…”
Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………..
Wiek uczestnika: . . . . . . . . . ………………………………………………………….
Adres mailowy rodzica: ……………………………………………………………….
Telefon (rodzica / opiekuna)……………………………………………………………
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZETNIKA KONKURSU
Ja niżej podpisany/a:…………………………………………………………………………
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, zwane RODO),
oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:
…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w Konkursie Plastycznym „Wierszem malowane” organizowanym przez Dom Kultury
„Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego
niepełnoletniego dziecka przez Dom Kultury „Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy w celu rejestracji, udziału w w/w Konkursie, oraz opublikowania informacji o jego
laureatach.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

..........................
Miejscowość, data

......................................
Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a:…………………………………………………………………………..

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz 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, zwane RODO),
oświadczam, iż:
wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody /zakreślić właściwe/ na nieodpłatne używanie i
rozpowszechnianie przez Dom Kultury „Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
z siedzibą przy ul. Koniecpolskiej 14, 04-267 Warszawa wizerunku mojego niepełnoletniego
dziecka:
…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
utrwalonego z relacji fotograficznej finału konkursu, w celu promowania oraz
dokumentowania działalności edukacyjno-kulturalnej Domu Kultury „Wygoda”, a w
szczególności Konkursu „Wierszem malowane”.
Niniejsza zgoda dotyczy zamieszczania wizerunku na stronie internetowej Domu Kultury
„Wygoda” i/lub na profilu społecznościowym Facebooku Domu Kultury „Wygoda” oraz
w prasie lokalnej.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem
Domu Kultury „Wygoda”, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka, na potrzeby
j/w.
Oświadczam, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą publikacji wizerunku
uczestników imprez organizowanych przez Dom Kultury „Wygoda”.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych, a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie. Oświadczam, że niniejsze
oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego dziecka.
Brak zgody uniemożliwi dokonanie powyższych czynności.

……………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

