
 
REGULAMIN  

Konkursu Plastycznego  :  „ JESTEM NOWĄ POSTACIĄ W SPEKTAKLU CIOCIA JADZIA” 

1. ORGANIZATOR  CEL I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 1.1 Organizatorem Konkursu Plastycznego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Dom Kultury w Pleszewie ul. 

Kolejowa 3 , 63 – 300 Pleszew, zwany dalej „Organizatorem” e:mail sekretariat@dkpleszew.pl  

tel: (62) 720 67 57 

 1.2 Konkurs realizowany jest z okazji Dnia Dziecka 2020, za pośrednictwem adresu email: 

konkursfoto@pleszew.pl. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na 

postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu  niniejszego Konkursu. 

1.3 Cel konkursu – Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne. 
 

1.4  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku do lat 10,  z terenu MiG Pleszew , które  po obejrzeniu  w dniu 
01 czerwca 2020 o gdz.16.00 na profilu Facbook Domu Kultury w Pleszewie,   przedstawienia  pt: ”Ciocia 
Jadzia” ,  samodzielnie wykonają max trzy prace plastyczne  o tematyce  „ Jestem nową postacią w 
przedstawieniu ”.  
Wymyślona postać musi mieć swoje imię, a jej wizerunek może  być wykonany w dowolnej technice 
plastycznej. 
 
1.5 Tak wykonaną pracą należy sfotografować i przesłać do dnia 15 czerwca 2020 wyłącznie drogą elektroniczną  

na adres:  konkursfoto@pleszew.pl 

1.6 Konkurs trwa od dnia 01.06.2020 do 15.06.2020 r. do godz.23.59. 

 

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  „JESTEM NOWĄ POSTACIĄ W SPEKTAKLU CIOCIA JADZIA” 

2.1 Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie  3 zdjęcia ( trzech różnych wymyślonych i zaprojektowanych 

przez siebie postaci ) tylko i wyłącznie drogą elektroniczną  na adres:  konkursfoto@pleszew.pl 

2.2  Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z 

różnych plików. Sfotografowane i przesłane  mogą być wyłącznie własnoręcznie wykonane prace.  

2.3  Zdjęcia  prac muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 

2000pixeli.  Zdjęcie nie może przekroczyć 2 MB.  

2.4 Prace  zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia 

religijne, przedstawiających przemoc, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

2.5 Do zdjęcia pracy konkursowej należy  dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia stanowiącą Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 2.6 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

4. KOMISA KONKURSOWA 

4.1 Oceny nadesłanych  prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa. 
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4.2. W skład Komisji wejdą osoby reprezentujące  Organizatora. 

 

5.   NAGRODY 

Dla autorów najlepszych Organizator ufunduje  nagrody i wyróżnienia. 

 

6.   ROZSTRZEYGNIĘCIE KONKURSU 

 

5.1 Rozstrzygniecie konkursu nastąpi  26 czerwca 2020 r. 

 

5.2 Wszystkie nadesłane prace pokażemy w specjalnie przygotowanej wystawie on line. 

 

5.3 Organizator powiadomi laureatów konkursu o werdykcie komisji konkursowej i sposobie odbioru nagród i 

wyróżnień. 

 
5.4  Nadesłanie prac konkursowych  jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu , a także 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych uczestnika i jego prac.  

 

7.  KLAUZULA INFORMACYJNA KONKURSU: „Jestem nową postacią w przedstawieniu Ciocia Jadzia” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej zwane RODO) informujemy: 

Administrator danych osobowych 

1. Administratorem  danych osobowych niepełnoletniego uczestnika  Konkursu Plastycznego:  „Jestem 

nową postacią w przedstawieniu Ciocia Jadzia ”  jest Dom Kultury w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie 

przy ulicy ul. Kolejowej 3. Można się z nami kontaktować, listownie ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew; tel. 

(62) 720 67 57;  e-mail:  sekretariat@dkpleszew.pl 

Inspektor ochrony danych 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Domu Kultury w Pleszewie jest Jarosław Bartkowiak. Można się z 

nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail:   sekretariat@dkpleszew.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

3. Będziemy przetwarzać  dane  osobowe niepełnoletniego uczestnika konkursu w celu udziału w 

Konkursie Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Odbiorcy danych osobowych 

4. Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe niepełnoletniego uczestnika konkursu 

będą: 

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu 

Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

b) Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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Okres przechowywania danych 

6. Będziemy przechowywać  dane osobowe niepełnoletniego uczestnika konkursu do chwili załatwienia 

sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.0.553 t.j.) – 

przez czas określony w tych przepisach. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

7. Zgodnie z RODO przysługuje prawo do : 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2 00-193 

Warszawa 

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie 

jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania 

danych osobowych nie będzie możliwości realizacji uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

9. Przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1. 

Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej 

 

 Konkurs  Plastyczny : „ Jestem nową postacią w przedstawieniu  Ciocia Jadzia ”, organizowany przez Dom Kultury 

w Pleszewie. 

Imię ......................................  nazwisko ................................................... wiek ................  

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ……………………………………………………………………e-mail……………………………… 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………………………………... w celu udziału w  Konkursie Plastycznym :  „ Jestem nową postacią w 

przedstawieniu  Ciocia Jadzia”  organizowanym przez Dom Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowej 3 , 63-300 Pleszew.   

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

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

Dz.U.2019.0.1231 t.j. wyrażam zgodę na nieodpłatne  wykorzystanie i rozpowszechnianie  przez Dom Kultury w Pleszewie, 

ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew wizerunku mojego dziecka  i jego prac utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, wykonanych 

podczas  Konkursu  Plastycznego : „ Jestem nową postacią w przedstawieniu  Ciocia Jadzia ”. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem 

dowolnego medium; dotyczy umieszczenia wizerunku na: 

• stronie internetowej Domu Kultury w Pleszewie http://dkpleszew.pl 

• w lokalnych mediach ; Gazeta Pleszewska, Życie Pleszewa 

• serwisach lokalnych www.pleszew.pl , wwwdkpleszew.pl 

•  

Wizerunek będzie wykorzystywany i rozpowszechniany w celach informacyjnych i promocyjnych przez Dom Kultury w 

Pleszewie, ul. Kolejowa 3 , 63-300 Pleszew. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o 

wynagrodzenie (istniejących  i przyszłych) względem Dom Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew, z tytułu 

wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka, na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

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

    czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na prezentację / wystawienie w obiektach  Domu Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew prac 

konkursowych mojego dziecka, oraz ich publikowanie na: 

stronie internetowej Domu Kultury w Pleszewie http://dkpleszew.pl  

oraz w Galerii w siedzibie Domu Kultury przy ul. Kolejowej 3. 

Prace konkursowe będą publikowane i rozpowszechniane w celu  promocji działalności Domu Kultury w Pleszewie.  

………………………………………………………………………... 

   czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

  

                        PODPISANĄ PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁACZYĆ                          

                                                            DO   PPRZESYŁANEGO ZDJĘCIA KONKURSOWEGO 

http://www.pleszew.pl/

