
Regulamin Konkursu Plastycznego

 Plakat z okazji 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

„Niepodległość - Wolność”

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz
szkół  ponadpodstawowych  do  wzięcia  udziału  w  Konkursie  Plastycznym  na  plakat
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości  „Niepodległość - Wolność”

1. Cele konkursu:

 rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej;

2. Warunki uczestnictwa:

 konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  szkół  podstawowych  oraz  szkół
ponadpodstawowych;

 prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 7-10, 11-15, 16-19;

 technika prac dowolna (bez prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych);

 format prac – maksymalnie A3

 praca powinna być wykonana indywidualnie;

 do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie- zgodę rodzica.
Prace nadesłane bez formularza i zgody nie będą brane pod uwagę;

 zdjęcie pracy wraz z formularzem i oświadczeniem – zgodą należy przesłać na  emaila
–  mokledziny@o2.pl lub na fanpagea Miejskiego Ośrodka Kultury do   9 listopada
2020 r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników dnia 10 listopada 2017 r.

4. Jury i nagrody:

 prace oceni Jury powołane  przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultur w Lędzinach

 laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania nagród.

5. Informacje dodatkowe:

 najciekawsze  prace  zostaną  zaprezentowane  na  stronie  oraz  fanpage’u  Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach

 organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikowania  i  reprodukowania  prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich; 

mailto:mokledziny@o2.pl


 udział  w konkursie  jest  równoznaczny  z  akceptacją  Regulaminu  oraz  wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów
organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

6. Ochrona danych osobowych 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Kultury
w  Lędzinach  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Lędzinach  reprezentowana  przez
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w  Lędzinach,  z  siedzibą  przy  ulicy  ul.
Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny.

 2)  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  można  uzyskać
elektronicznie,  pisząc  na  adres  e-mail:  iod@mokledziny.pl  lub  pisemnie  na  adres
Administratora.  

 3) Dane osobowe przetwarzane będą w związku przeprowadzeniem konkursu.

 4) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów
podpisanych  z  Administratorem  i  na  jego  polecenie,  m.in.  dostawcy  usług
teleinformatycznych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz
zdjęcia  z  konkursu  recytatorskiego  będą  umieszczone  na  stronie  internetowej
Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta Lędziny, na profilu portalu Facebook
Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta Lędziny, lokalna gazeta wydawana
przez Urząd Miasta Lędziny. 

 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 6) W granicach przewidzianych prawem uczestnik konkursu posiada prawo dostępu
do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na prawnie
uzasadnionym interesie Administratora. 

 7)  W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
RODO,  uczestnik  posiada  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.

 8. Postanowienia końcowe.

  Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  publikację  imienia  i  nazwiska  (strona
internetowa  MOK,  Urzędu  Miasta  Lędziny,  Facebook).  Przystępując  do  konkursu
uczestnik i jego prawny opiekun akceptują postanowienia regulaminu.



Poniżej załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych

Formularz zgłoszeniowy 

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko:

Wiek:

Nazwa i adres szkoły:

 Tel. kontaktowy:

http://www.bpt.edu.pl/attachments/article/170/zgoda.docx
http://www.bpt.edu.pl/attachments/article/170/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.docx


OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Miejski Ośrodek

Kultury w Lędzinach Konkurs Plastyczny na Plakat  z okazji 11 Listopada - Narodowe Święto
Niepodległości „Niepodległość = Wolność”

1. Wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka...................................................................................

                                                                                                                                                (imię i nazwisko)   

w  Konkursie Plastycznym na Plakat  z okazji 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości 

„Niepodległość = Wolność”.

 2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka 

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i 

adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 

sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm). 

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych 

formach utrwaleń. 

Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

………………………..                                          

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


