
 
Regulamin konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna” 

  
 

I. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. 
II. Konkurs odbywa się 9 grudnia 2021 r. w godz. 10.00-12.00 w sali widowiskowej MGOK. 
III. Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, rozwijanie 

talentu artystycznego oraz wrażliwości estetycznej dzieci, poszerzanie wiedzy z zakresu 
różnych technik plastycznych, stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań 
twórczych. 

IV. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie jednej kartki świątecznej. 
Format i technika wykonania pracy są dowolne. 

V. W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 
Żelechów zgłoszeni przez szkoły (maksymalnie po 6 przedstawicieli z danej szkoły). 
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: 
1) kl. 0-III 
2) kl. IV-VI 
3) kl. VII-VIII 

VI. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w MGOK-u do 3 grudnia 2021 r. 
VII. W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników konkurs nie odbędzie się. 
VIII. W każdej kategorii wiekowej wybrane zostaną najpiękniejsze kartki. Prace oceniać 

będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria oceny są 
następujące: pomysłowość i oryginalność pracy, dekoracyjność i kolorystyka, estetyka 
wykonania, dobór materiałów. 

IX. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu 
oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 
klasa, szkoła i wizerunku uczestników na stronie internetowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Żelechowie, Facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Żelechowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA 

 
na konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka świąteczna” 

 
 
 
Imię ........................................     Nazwisko .....................................................     
Klasa …………………   
Szkoła  ……………………………………………………………………………………………………………....  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA 
 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna” 

organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie i że akceptuję wszystkie warunki regulaminu. 
 
 
                      ......................................................................... 
                                                                                                                                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia konkursu plastycznego 

„Najpiękniejsza kartka świąteczna” 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)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). 
 
 

                                                                                 ......................................................................... 
                                                                                                                                    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 
3. Wyrażam zgodę na stacjonarną prezentację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie pracy konkursowej mojego 

dziecka oraz jej publikację na stronach internetowych, które zostały wymienione w punkcie IX Regulaminu. Prace konkursowe 
będą publikowane i rozpowszechniane w celu promocji działalności przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie.  

 
 
 

                                                                                 ......................................................................... 
                                                                                                                                    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie z siedzibą: 
ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów, tel. 25 754 11 60. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem 
Krzysztofem Mikulskim pod adresem e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl  

3. Administrator danych osobowych  Państwa dane wyłącznie w celu: 

1) przeprowadzenia konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna”; 

2) ogłoszenia laureatów Konkursu i przekazania nagród; 

3) publikacji na stronie internetowej Administratora informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami 
Konkursu; 

4) dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Administratora 
wyłącznie w celu udokumentowania zgody na udział dziecka – Uczestnika Konkursu w Konkursie. 

4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a RODO, to jest wyrażona przez Państwa zgoda na 
przetwarzanie danych oraz art. 6 lit. c RODO tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.  

6. Podanie przez Pana/Panią danych obowiązkowych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwia wzięcie 
udziału w Konkursie. Niepodanie numeru telefonu, nie powoduje braku możliwości udziału w Konkursie ale utrudni 
kontakt organizatora z Uczestnikiem. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
dla jakich zostały zebrane to jest w celach określonych w ust. 4  (5 lat ze względu na przepisy ustawy o 
rachunkowości w zakresie danych laureatów oraz pozostałych uczestników do wyczerpania celu przetwarzania) 
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W 
przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim zostały 
zebrane lub do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do 
chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody. 

8. Administrator przekaże Państwa dane Gminie Żelechów oraz podmiotom wspomagającym w informatycznym 
przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

9. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie przez rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w 
Konkursie. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 
Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl. 

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani,  
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 
 
                                                                                                            …………….………………………………………………………………. 
                                                                                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


