
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
„Moja droga krzyżowa” 

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Celem konkursu jest: 
 - propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,  
- uwrażliwienie na duchowe aspekty życia 
- rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, 
 -rozwój wyobraźni u dzieci 
  

§ 2 

Organizator Konkursu 

1.Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, 

ul. Fabryczna 1. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 1. Konkurs  jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Poniatowa. 
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

• szkoła podstawowa- KLASY I-III   

• szkoła podstawowa -KLASY IV-VI  

• szkoła podstawowa – KLASY VII-VIII 

• uczniowie szkół średnich   

1) Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej (czyli farby akwarelowe, plakatowe, 

akrylowe) lub technice rysunku (ołówkiem, stalówką i tuszem, pastelami suchymi lub olejnymi, 

kredkami ) albo w mieszanej technice.  

2) Uczestnicy konkursu powinni nawiązać do tytułu konkursu i  przedstawić w swoich pracach 

jedną ze stacji drogi krzyżowej wykonaną w powyższych technikach.  

3) Prace nie zgodne z regulaminem i dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

4)  Prace wyklejane kaszą lub makaronem nie będą oceniane. 

5) Prace plastyczne konkursowe powinny być formatu A-3. Każdy z uczestników może przekazać 

jedną pracę konkursową. 

6)  Pracę konkursową prosimy podpisać na odwrocie (imieniem i nazwiskiem), dołączyć       

wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu - stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7) Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 



8) Uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne 

wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, 

reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do 

nieograniczonego w czasie zarządzania wykonanymi pracami Uczestnika–ma prawo do jego 

powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności. 

      9) Uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu oświadczają, że zapoznali się  

      z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO załączoną do regulaminu konkursu. 

     10) Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków         

niniejszego regulaminu.  

     11) Załączniki do niniejszego regulaminu są dostępne do pobrania na stronie internetowej 

organizatora. 

    12) Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

    13) Prace należy składać w terminie do dnia 19 marca 2021r. w siedzibie Centrum Kultury Promocji 

i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

      1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 
      2. Jury pod uwagę weźmie: 

• oryginalny pomysł i indywidualny charakter pracy 

• estetyka wykonania pracy  

• ogólny wyraz artystyczny  

• zgodność pracy z założeniami konkursu  

• stopień trudności 

• technika wykonania  
3.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
4.Prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1.  Finał konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 26.03.2021 r. 

2. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej. 

§ 6 

Nagrody 

1.Organizator przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 

2.Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Joanna Kawałek – dyrektor Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, NIP: 717-12-39-616. 

2. Z administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 500054451 oraz pisząc na adres 
email: biuro@ckpit.poniatowa.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez 
adres e-mail: kingamilczarek@bodo24.pl 

4. AD przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będącego 
jednocześnie rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. 
5. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu i na potrzeby związane z udziałem 
dziecka w Konkursie Wielkanocnym dla dzieci i młodziezy „Moja Droga Krzyżowa” oraz promocji tego 
wydarzenia i związanych z nim działań CKPiT. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Osoba, której 
dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania jednak konsekwencją nie podania danych 
osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursu Wielkanocnego dla dzieci i młodziezy „Moja 
Droga Krzyżowa” w CKPiT w Poniatowej. 

7. Dane osobowe będą ujawniane uprawnionym odbiorcom. 

8. Administrator pozyskał dane osobowe od opiekuna prawnego dziecka. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj. do czasu 
zakończenia działań promocyjnych z nimi związanych, zaś w przypadku udzielenia zgody do momentu 
jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony. Dane przestaną być przetwarzane  
w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

-  dostępu do swoich danych osobowych, 

-  sprostowania swoich danych osobowych, 

-  do żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

-  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

-  sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

-  żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

-  do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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