
Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej ma przyjemność zaprosić dzieci do udziału 

w Konkursie Plastycznym „PLASTOOK 2020” 

  

„JA I MOJE LUSTRZANE ODBICIE” 

 
REGULAMIN 

 
 

1.Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie 

Wielkopolskiej 

2.Przedmiotem konkursu jest przybliżenie dzieciom tematu autoportretu, rozwój wrażliwości na 

sztukę, jak również kreatywna, indywidualna pomysłowość w podejściu do tematu. 

3.W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Powiatu Średzkiego mieszczące się w przedziale 

wiekowym szkół podstawowych 

4.Jury wskazane przez organizatora wyłoni trzy pierwsze miejsca, w każdej kategorii wiekowej 

( dzieci z klas I-III, dzieci z klas IV-VII), oraz wyróżnienia. 

Dla zdobywców I,II,III miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziane zostały nagrody rzeczowe. 

-decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna 

-nagrody zostaną wręczone na wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w siedzibie 

organizatora. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród będzie opublikowany na 

stronach internetowych: www.oksroda.pl lub www.facebook.com/oksroda , oraz na łamach gazet 

lokalnych. 

5.Kryteria oceny: zgodność z tematem, samodzielność wykonania(!), walory artystyczne. 

6.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas otwarcia wystawy w Ośrodku 

Kultury.  

7.Przepisy ogólne: 

-technika i forma wykonania - dowolne 

-każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę; 

-nie przyjmujemy prac zbiorowych; 

-do pracy musi być dołączona (zszywaczem) i wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta 

zgłoszeniowa  

-podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie; 

-prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 

siedziby Organizatora 

Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej 

ul 20 Października 30 

63-000 Środa Wielkopolska 

 



Uwaga: 
 

WSZYSTKIE PRACE PRZYJMOWANE BĘDĄ PO ODWOŁANIU STANU 
EPIDEMICZNEGO. 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTANIE 
OGŁOSZONY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE. SZCZEGÓŁY BĘDZIEMY PODAWAĆ NA 

BIEŻĄCO NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH. 
 
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w 
wyniku transportu. W związku z tym zaleca się dokładne ich opakowanie; 
 
9.Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane; 

 
12.Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika; 
 
13.Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 
 

Przetwarzanie danych osobowych. 
 
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), informuje Pana/Panią, że: 
 
14.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udziału w Konkursie. Uczestnik 
Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
Zobowiązany jest również do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych i podpisania zgody przez prawnego opiekuna, zawartą w niniejszym regulaminie. 
(Załącznik 1). 
 
15.Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

IMIĘ               ……………………………………………………………………. 

NAZWISKO  ……………………………………………………………………. 

WIEK             ………………………KLASA…………………………………… 

ADRES          …………………………………………………………………….. 

                       …………………………………………………………………….. 

NR. TEL        …………………………………E-MAIL………………………… 

PODPIS OPIEKUNA…………………………………………………………….. 

 



Załącznik 1 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
ORAZ NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 
Ja niżej podpisany/a 

 
……………………………..………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 
Imię (imiona) i nazwisko 

legitymujący się dowodem osobistym 
 

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 

Numer i seria dowodu osobistego 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

Imię i nazwisko dziecka 

w publikacjach w formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe, 

prowadzonych zajęć w Ośrodku Kultury, plakaty oraz inne formy promocji), elektronicznej na stronach internetowych: www.oksroda.pl i 

www.facebook.com/oksroda. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych 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 (określane jako „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w podanym wyżej/niżej zakresie imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numery telefonów, pesel, nr.dowodu osobistego, dane wrażliwe (choroby), w 

celu: przy organizacji wydarzeń kulturalno – rozrywkowych; przy organizacji wypoczynku – półkolonii letnich i zimowych; przy organizacji wydarzeń 

związanych z działalnością jednostki takich jak: warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, przeglądy, turnieje taneczne, prelekcje, odczyty, 

przedstawienia teatralne itp. 

 

 

 ……………………                                                        …………….……………………….…  
 Miejscowość i data                                                                                                                Czytelny podpis  

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(określane jako „RODO”) informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w ul. 20 Października 30, 63-000 
Środa Wielkopolska e-mail: sekretariat@oksroda.pl Tel. 61 285 23 05 
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ośrodku Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, e-mail: iod@lesny.com.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji wydarzeń kulturalno – rozrywkowych; organizacji wypoczynku – półkolonii letnich 
i zimowych; organizacji wydarzeń związanych z działalnością jednostki takich jak: warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, przeglądy, turnieje 
taneczne, prelekcje, odczyty, przedstawienia teatralne itp. w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a) RODO). 
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty (dostawca usług informatycznych – serwis hostingowy) na 
podstawie stosownych umów zawartych PC KOMPLEKS. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum dwudziestu lat od daty wyrażenia zgody. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu w publikacjach w formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne, 
ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe, plakaty oraz inne formy promocji), elektronicznej na stronach internetowych: 
www.oksroda.pl i www.facebook.com/oksroda. 
W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe uczestnictwo w organizowanych przez Ośrodek Kultury wyżej 
wymienionych wydarzeń związanych z działalnością jednostki. 
10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu. 

http://www.facebook.com/oksroda
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