
REGULAMIN 

  KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

„Dbam o moje miejsce na Ziemi” 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Rzezawa filia w Krzeczowie oraz  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzeczowie. 

2. Termin doręczenia prac : 23-04-2021 (piątek)  

3. Adresaci :  

 

 Konkurs Plastyczny  skierowany jest do dzieci, młodzieży  (mieszkańców Krzeczowa ) z 

klas I-VIII  

 

4. Kategorie wiekowe.   
 

 uczniowie klas I – IV  

 uczniowie klas V – VIII  

 

5. Tematyka konkursu: dbałość o Planetę i miejsce swojego zamieszkania, działania 

ekologiczne. Praca musi zawierać elementy plastyczne + hasło związane z ekologią - dbałością o 

Planetę lub swoją miejscowość. 

 

6.   Cele konkursu: 
 

 aktywizacja dzieci i młodzieży - mieszkańców Krzeczowa - w działania związane z edukacją 

ekologiczną, 

 kształtowanie postaw związanych z dbałością o środowisko naturalne i własne otoczenie, 

 inspirowanie uczestników konkursu do aktywnej twórczości, 

 odkrywanie i promowanie młodych talentów, 

 rozwijanie zdolności  plastycznych 

 

7.    Technika i format. 

 Format pracy: jednostronicowa, format  A3, 

 Prace przestrzenne nie będą oceniane. 

 Technika - dowolna (malarstwo, rysunek,  wydzieranka, wyklejanka, kolaż itp.) 

 W każdej z kategorii jury konkursowe wyłoni laureatów, których prace będzie cechowała 

oryginalność, pomysłowość, estetyka oraz zgodność z tematyką konkursu. 



 

8.   Warunki konkursu: 

Każdy  uczestnik  może złożyć jedną pracę wykonaną własnoręcznie. 

 

 Organizatorzy powołają Komisję oceniającą prace konkursowe. Decyzja Komisji jest 

nieodwracalna. 

 Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

 Każdy uczestnik bądź uczestniczka konkursu wyraża również zgodę na bezpłatną prezentację 

swojej twórczości. 

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest dostarczenie pracy plastycznych do  Gminnej 

Biblioteki Publicznej  w Krzeczowie lub Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeczowie w 

nieprzekraczalnym terminie do 23 kwiecień 2021 r. wraz z wypełnioną metryczką i 

podpisanym formularzem, które stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 O wynikach konkursu osoby nagrodzone zostaną powiadomione poprzez e-mail lub 

telefonicznie, lista laureatów  zostanie  także zamieszczone na stronie internetowej 

www.kultura@rzezawa.pl  oraz https://pspkrzeczow.edupage.org/ 

 

 

9. Nagrody 

 

Laureaci  konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 

do 07 maja 2021 r. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia  zmian w w/w Regulaminie. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy wielu oryginalnych pomysłów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kultura@rzezawa.pl/
https://pspkrzeczow.edupage.org/


Metryczka do konkursu „Dbam o moje miejsce na Ziemi” 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika    

             

         .…………………………………………………. 

 

2. Klasa  

 

         ……………………………………….………… 

 

3. Telefon kontaktowy 

  

          ………………………………………..……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i 

Sportu w Rzezawie telefon 14 6859881, e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl reprezentowana przez Dyrektora – 

Renatę Prokop. 

2) Został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Michał Skowron i ma Pani/Pan prawo 

kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl 

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu: 

 Udziału Pani/Pana dziecka w zajęciach, konkursach organizowanych przez placówkę lub inne 

jednostki, gdy placówka bierze w nich udział - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 Publikowania informacji o wynikach konkursów – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do placówki. 

 Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www aby promować osiągnięcia 

wychowanków, wydarzenia kulturalno-sportowych, relacje z życia placówki i działania dydaktyczno-

wychowawczych. - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 Publikowanie wizerunku, imienia i nazwiska na oficjalnym profilu placówki na portalu Facebook, 

które będzie się wiązało z przekazaniem danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA. Wówczas 

odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC. – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej placówki oraz 

profilu na portalu Facebook. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych 

osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do 

zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych (podmioty przetwarzające). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka 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. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią dziecka danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania 

będzie brak możliwości: zapisania się do udziału w konkursie, umieszczenia danych dziecka na stronie 

www oraz portalu Facebook. 

Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznemu profilowaniu. 
 

     Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, 
czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

*niepotrzebne skreślić                            ……………………………… 

                                                                                        Podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ osoby pełnoletniej                                                            

mailto:biurogckczis@rzezawa.pl
mailto:skarbnik.audyt@onet.pl

