
R E G U L A M I N
KONKURSU PLASTYCZNEGO
MIKOŁAJ OCZAMI DZIECKA

GRODKÓW 2020

I. Organizacja konkursu:  
- Organizatorem i realizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie, przy ul. 

Kasztanowej 16, zwany dalej organizatorem

II. Cel  konkursu :
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do kreatywnej zabawy 
- popularyzacja obrzędowości ludowej i twórczości artystycznej związanej z dniem Świętego Mikołaja
- prezentacja nagrodzonych prac
- wspieranie pasji oraz twórczy rozwój dzieci i młodzieży

III. Uczestnicy :
Uczestnikami mogą być wszystkie dzieci z gminy Grodków 
Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych
-  kategoria I Przedszkola i Oddz. Przedszkolne
-  kategoria II klasy I-III 

IV. Nagrody:
- spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zdobywcy trzech pierwszych miejsc
- wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie
- informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.okir.pl oraz na 

oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Grodkowie

V. Technika i wymogi
- Organizatorzy pozostawiają dowolność w wyborze techniki
- oceniana będzie: staranność wykonania, wrażenia artystyczne, oryginalność i pomysłowość, 

samodzielność wykonania
/pomoc -w niewielkim stopniu! - jest dopuszczalna jedynie w kat. I/

- każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę
- KARTY ZGŁOSZEŃ MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE DRUKOWANYMI LITERAMI
- prace należy opatrzyć metryczką w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe odczepienie

 (nieopisane prace zostaną zdyskwalifikowane)
- metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, kategorię oraz dokładny wiek dziecka 

np.: ANIA KOWALSKA, KATEGORIA II, LAT 8

VI. Terminy:
- prace należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2020r. do godz. 15.00 

Domu Kultury w Grodkowie, ul. Kasztanowa 16
Pracy dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie!!!

- Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 6 grudnia 2020r 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wręczenie nagród oraz dyplomów odbywać się będzie 
indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

- Nagrody będzie można odbierać od dnia 07.12.2020-18.12.2020r. w godzinach od 10.00-15.00

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Powołane przez organizatora Jury dokonuje oceny prac i przyznaje nagrody
- Decyzja Jury jest ostateczna
- Prace niespełniające wymogów regulaminu będą odrzucone!

http://www.okir.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU PLASTYCZNEGO

MIKOŁAJ OCZAMI DZIECKA 
GRODKÓW 2020

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………………………

KATEGORIA WIEKOWA:……………………………………………………………………………………………………….

SZKOŁA:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane opiekuna:

TEL do opiekuna……………………………………………………………………………………………………………………

Adres email………………………………………………………………………………………………………………………….

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w postaci imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęcia) dziecka na
stronie www.okir.pl oraz Facebooku: Dom Kultury w Grodkowie oraz danych osobowych, numeru telefonu opiekuna prawnego dziecka dla potrzeb 
informacyjnych, promocyjnych, jak również w celu lepszego kontaktu z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji (organizatorem zajęć).  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Administrator informuje, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Kultury  i  Rekreacji  w  Grodkowie.  Może  Pani/Pan  skontaktować  się  z  administratorem w
następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków,
b) poprzez e-maila: dyrektor@okir.pl.

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków, z dopiskiem „RODO”
b) poprzez e-maila: agatawagner@onet.pl 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie jest Radca Prawny Agata Wagner.
3.  Będziemy przetwarzać  Pani/Pana dane  osobowe  oraz  dane  dziecka  dla  potrzeb informacyjnych,  promocyjnych,  jak również  w celu lepszego  kontaktu  z
organizatorem zajęć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestniczenia dziecka w zajęciach artystycznych.  W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe zrealizowanie ww. celu.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przez okres trwania zajęć oraz okres archiwizacji określony w przepisach prawa.
5. Pani/Pana dane oraz dane dziecka możemy przekazywać innym podmiotom jedynie w celach promocyjnych Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma

innej podstawy prawnej przetwarzania,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych,  ze  względu  na  Pani/Pana  szczególną  sytuację,  w  przypadkach,  kiedy

przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
żądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie
Pani/Pana zgody,

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

mailto:agatawagner@onet.pl
http://www.okir.pl/


Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Prawo wycofania zgody:
W zakresie,  w  jakim Pani/Pana  dane  są  przetwarzanie  na  podstawie  zgody-  ma  Pani/Pan  prawo wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

                                                                        …………………………………………………………….
                                                                                        data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na udział dziecka w   konkursie plastycznym  – MIKOŁAJ OCZAMI DZIECKA – GRODKÓW 2020

Ja, niżej podpisana(y) będąc opiekunem prawnym

 ………………………………………………………………………..(imię  i  nazwisko  dziecka)   wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  konkursie
plastycznym – MIKOŁAJ OCZAMI DZIECKA – Grodków 2020, organizowanym przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

                                                                        …………………………………………………………….
                                                                                      data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Ja, niżej podpisana(y) będąc opiekunem prawnym 

…………………………………………………………………………..  (imię i nazwisko dziecka)  wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie. Wykorzystanie wizerunku dziecka będzie polegało na zamieszczeniu zdjęć oraz filmów w mediach oraz na
stronach internetowych organizatora. Upublicznianie wizerunku dziecka związane jest z działalnością informacyjną oraz promocyjną organizatora, jak również ma
na celu dokumentowanie pracy dziecka.

                                                                                …………………………………………………………….
                                                                                               data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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