
Regulamin Konkursu dla dzieci „Moja Kartka Wielkanocna”
Organizator: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

§ 1
Organizator Konkursu

1.  Organizatorem Konkursu jest  Euroregionalne Centrum Kultury i  Komunikacji  

w Pieńsku – EuRegioKom Pieńsk (zwane dalej „Organizatorem”)

2. Adres organizatora:

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

ul. Hutnicza 23

59-930 Pieńsk 

§ 2
Tematyka prac konkursowych

1. Tematem Konkursu jest własnoręczne wykonanie zdobionej kartki świątecznej -

wielkanocnej wraz z życzeniami.

2.Prace  konkursowe  mogą  być  wykonane  dowolną  techniką  i  z  dowolnych

materiałów plastycznych.

3. Nie należy używać materiałów organicznych, które mogłyby ulec zepsuciu.

§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z gminy Pieńsk w wieku 6 – 12 lat.

2. Każdy uczestnik Konkursu może przygotować jedną pracę.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Praca plastyczna może być zrealizowana w dowolnej technice, z zastrzeżeniem,

że ma być to praca samodzielna.

5. Złożona na Konkurs praca powinna być podpisana, zawierać imię i  nazwisko

wykonawcy, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Informacje powinny być

zapisane na kartce i przyczepione do pracy, tak aby nie naruszyć jej konstrukcji.



6.  Do  każdej  konkursowej  pracy  plastycznej  należy dołączyć  zgodę  opiekuna

prawnego na  udział  w  Konkursie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka,

według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Konkursu.

7. Praca dostarczona na Konkurs ma być pracą własną, wykonaną samodzielnie,

nie  przedstawianą  na  innych  konkursach.  Dostarczenie  pracy  na  Konkurs  jest

jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w powyższych zakresach.

8.  Prace  będą  oceniane  indywidualnie,  nie  przyjmujemy  prac  zbiorowych  i  nie

przewidujemy nagród zbiorowych.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy przynieść i  wrzucić do  specjalnie przygotowanej  skrzynki  na

listy umieszczonej przed siedzibą Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji

w Pieńsku od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

2.  W  związku  z  ogłoszonym  na  terenie  kraju  stanem  epidemii  w  trakcie

dostarczania prac  należy zachować wszelkie środki ochrony, tj. mieć założone

rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę zakrywającą nos i usta.

3.  Prace  konkursowe  należy  dostarczyć  do  dnia  24  marca  2021  roku.  Prace

przekazane po podanym terminie nie będą dopuszczone do konkursu i poddane

ocenie.

4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu to 31 marca 2021 roku.

5. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody telefonicznie.

6. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się indywidualnie w wyznaczonym przez

Organizatora  konkursu  terminie  oraz  w  rygorze  sanitarnym  obowiązującym  na

terenie kraju.

§ 5
Zasady oceny prac

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana 

przez Dyrektora EuRegioKom Pieńsk.



2. Z przedłożonych prac Komisja wybierze te, których autorzy otrzymają nagrody. 

Liczba nagrodzonych będzie uzależniona od liczby uczestników konkursu.

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

- zgodność z tematem Konkursu

- oryginalność i pomysłowość

- dobór materiałów plastycznych

- staranność i dbałość wykonania

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

§ 6
Nagrody

1. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody upominkowe.

2. Zwycięskie prace konkursowe będą wyeksponowane w holu EuRegioKom oraz

zamieszczone  w  formie  fotografii  cyfrowej  na  stronie  internetowej  i  portalu  FB

Organizatora.

§ 7
Prawa autorskie

1. Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują prawo

do  bezpłatnego  wykorzystania  swoich  prac  w  celach  promocyjnych,  zgodnie  

z oświadczeniem zawartym w załączniku do Regulaminu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej

http://www.euregiokom.webd.pl

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do:  zmiany  regulaminu  Konkursu  oraz

unieważnienia go bez podania przyczyny.

3.  Wszelkie  dodatkowe  informacje  udzielane  są  u  instruktorów  EuRegioKom

Pieńsk, telefonicznie pod numerem 075 77 86 565.

     Dyrektor EuRegioKom Pieńsk

    Andrzej Świderski

http://www.euregiokom.webd.pl/


Klauzula informacyjna

     Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)

2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, oraz ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 10 maja 2018 roku informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury 

i Komunikacji z siedzibą w Pieńsku 59-930, przy ulicy Hutniczej 23, z którym można kontaktować

się mailowo za pośrednictwem adresu: mdk.piensk@wp.pl

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w EuRegioKom Pieńsk to iod@piensk.com.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego, oceny

prac konkursowych, wyłonienia laureatów, ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu –

wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poz Unią Europejską, organizacji

międzynarodowych, a także do innych odbiorców danych osobowych

-  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  rozstrzygnięcia  i  zakończenia

konkursu,  a  następnie  przez  okres  zgodny  z  obowiązkiem  archiwizacyjnym  wynikającym  z

przepisów prawa

-  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  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 

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowym jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie

będzie możliwy udział w konkursie plastycznym.

mailto:mdk.piensk@wp.pl


Załącznik do Regulaminu Konkursu „Moja kartka wielkanocna”

OŚWIADCZENIE

Ja ……………………………………………………………………………………………

                                       (imię i nazwisko opiekuna prawnego)

zamieszkały/a

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam,  że  zapoznałem/am się  z  treścią  Regulaminu Konkursu  i  wyrażam

zgodę na wzięcie udziału dziecka:

…………………………………………………………………………………………………

                                                 (imię i nazwisko dziecka)

w  Konkursie „Moja Kartka Wielkanocna” organizowanym przez  Euroregionalne Centrum

Kultury i Komunikacji w Pieńsku oraz na: 

-  przetwarzanie  ww.  danych  osobowych  zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.a  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)

-  nieodpłatne  wykorzystywanie,  powielanie  i  wielokrotne  rozpowszechnianie  wizerunku

mojego  dziecka  (w  tym  w  postaci  fotografii,  filmu,  dokumentacji  filmowej),  zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym.

Ponadto  oświadczam,  że  z  dniem  doręczenia  Organizatorowi  pracy  konkursowej  na

Organizatora  przechodzą,  bez  wynagrodzenia,  prawa  do  wykorzystania  prac  na

następujących polach eksploatacji: 

- prezentowanie na wystawie pokonkursowej w holu EuRegioKom Pieńsk

- umieszczenie w formie fotografii cyfrowej na stronie internetowej EuRegioKom oraz na

oficjalnym profilu FB.

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

                                                               (podpis, miejsce, data, nr telefonu)


