
 
Regulamin konkursu plastycznego „Wielkanocne inspiracje” 

  

 

I. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. 

II. Konkurs ma na celu: 

a) kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, 

b) rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności, 

c) rozwijanie zdolności artystycznych oraz wrażliwości estetycznej,  

d) poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,  

e) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

III. W konkursie mogą wziąć udział osoby uczęszczające do placówek oświatowych działających  

na terenie gminy Żelechów oraz mieszkańcy tejże gminy. Osoby, które posiadają ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział  

w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

IV. Osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, zwane są Uczestnikami. 

V. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach: 

a) przedszkole i kl. 0 – kartka świąteczna 

b) kl. I-III szkoły podstawowej – kartka świąteczna 

c) kl. IV-VI szkoły podstawowej – pisanka 

d) kl. VII-VIII szkoły podstawowej – pisanka 

e) szkoły ponadpodstawowe – stroik świąteczny 

f) osoby dorosłe – stroik świąteczny 

VI. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie i przekazanie Organizatorowi 

jednej pracy. 

VII. Technika wykonania kartek świątecznych jest dowolna (np. malarstwo, rysunek, kolaż, 

wydzieranka itp.). W przypadku prac przestrzennych (pisanka, stroik świąteczny) premiowane 

będą prace wykonane z użyciem materiałów naturalnych (np. wełna, kasza, makaron, słoma, 

gałązki wierzby, bukszpan, borówka, suszone kwiaty itp.). 

VIII. Pracę należy podpisać bądź przymocować do pracy metryczkę zawierającą te dane. 

IX. Do pracy konkursowej dołączyć należy wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia stanowiącą 

Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

X. Prace można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury lub w Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej do dnia 8 kwietnia 2022 r. 

XI. Oceny przekazanych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

XII. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem konkursu, 

b) pomysłowość i oryginalność pracy,  

c) dekoracyjność i kolorystyka,  

d) estetyka wykonania,  

e) dobór materiałów. 

XIII. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii zostaną nagrodzeni. 

XIV. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną. 

XV. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo  

do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac 

nadesłanych do Konkursu. 

XVI. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

XVII. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

XVIII. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu  

oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, klasa, 

szkoła 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 „Wielkanocne inspiracje” 

 
 
Uwaga: dla uczestników poniżej 18 roku życia oświadczenia składają rodzice/opiekunowie prawni 

 
 
 
Imię ........................................     Nazwisko .....................................................    Klasa*    ………………………………………………...  Szkoła*  
…………………………………………………………………………………………………………….... Uczestnika Konkursu 
 
 
Numer telefonu kontaktowego ** ……………………………………………………………………….………………………………………….……………………………   
 
 
* Należy wypełnić w przypadku kiedy Uczestnikiem jest uczeń 
 
**Podanie tej informacji nie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ale ułatwi kontakt Organizatorowi z Uczestnikiem. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA / RODZICA/OPIEKUNA 
 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „Wielkanocne inspiracje” organizowanego przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie i że akceptuję wszystkie warunki regulaminu. 
 

 
 ……………………………….…………………………………………………….  
                                  czytelny podpis 

                                                                                                                    rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika 
 
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka*** na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu plastycznego „Wielkanocne inspiracje” 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 lub pełnoletniego uczestnika  
  
 

3.  Oświadczam, że moja praca/praca mojego dziecka*** przekazana na konkurs plastyczny „Wielkanocne inspiracje” jest 
wynikiem mojej samodzielnej pracy /samodzielnej pracy mojego dziecka*** oraz udzielam Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Żelechowie nieodpłatnej niewyłącznej licencji  na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium 
całego świata na następujących polach eksploatacji:  
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;  
(c) użyczenie egzemplarzy utworu;  
(d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  
(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  i w czasie przez siebie 
wybranym.  

3.1 Zezwalam również na niezależne udzielanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie dalszych licencji na 
korzystanie z mojej pracy konkursowej.  

3.2 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe  do utworu, a w szczególności, że 
utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.  

 
 

……………………………….…………………………………………………….  
                              czytelny podpis 
rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika   
 

 
4. Wyrażam zgodę na stacjonarną prezentację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie mojej /mojego 

dziecka*** pracy konkursowej oraz jej publikację w Internecie.  



Prace konkursowe będą publikowane i rozpowszechniane w celu promocji działalności przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Żelechowie. 

 
……………………………….…………………………………………………….  
                              czytelny podpis 
rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika   
 
 

***Skreślić niepotrzebne – dot. osób pełnoletnich, których udział nie wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych 
 

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 „Wielkanocne inspiracje”; 

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, wniesieni sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. 

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 lub pełnoletniego uczestnika   

 


