
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KAPELUSZ PANI WIOSNY”

I. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie 

oraz Rada Sołecka Wsi Kleszczewo.

II. Celem konkursu jest:

 uwrażliwienie na piękno wiosennej przyrody,

 rozbudzanie inwencji twórczej oraz kreatywności,

 wskazanie bezpiecznego i twórczego spędzania czasu wolnego,

 możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości. 

III.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych  lub 

uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kleszczewo.

IV.  Wymagania dotyczące pracy:

1. Tematem konkursu jest „Kapelusz Pani Wiosny”.

2. Konkurs  polega  na  wykonaniu  dowolną  techniką  plastyczną  pracy będącej

interpretacją tematu konkursu. 

3. Format pracy dowolny. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną.

5. Praca powinna być wykonana samodzielnie.

6. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 i  2.

V. Prace  konkursowe  będą  oceniane  przez  jury  powołane  przez  organizatorów.

Ocenie  podlegać  będzie  kreatywność,  pomysłowość,  walory  artystyczne  i

estetyczne. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

 2,5-4 lata,

 5-7 lat.

VI.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.

VII. Rozstrzygnięcie  konkursu  odbędzie  się  w  kwietniu  2022  r.,  wyniki  ogłoszone

zostaną na stronie  www.kleszczewo.pl. Organizator poinformuje osoby wyłonione

przez jury o sposobie i terminie wręczenia nagród.

http://www.kleszczewo.pl/


VIII. Prace należy dostarczyć do dnia 31.03.2022 na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczewie, ul. Poznańska 6,

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczewie, ul. Poznańska 2

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Tulcach, ul. Poznańska 1

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Prace konkursowe będzie można odebrać po wystawie pokonkursowej w terminie

do 29.04.2022.

IX.  Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  udzieleniem  organizatorom  prawa  

do nieodpłatnego wykorzystywania  wizerunków prac  konkursowych do druku  

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie

oraz  innych formach utrwaleń  nadających się  do rozpowszechniania  w ramach

działań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz Rady Sołeckiej

Wsi Kleszczewo.

X. Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  przez  osoby

uczestniczące  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  ich  danych  osobowych

 na  potrzeby  konkursu   (zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  września  2016  r  w  sprawie

ochrony osób fizycznych).

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.

XII. Organizatorzy zastrzegają sobie  prawo do przesunięcia  terminu składania  prac,

terminu ogłoszenia wyników i rozdania nagród. 

XIII. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

KONKURS PLASTYCZNY „KAPELUSZ PANI WIOSNY” - karta zgłoszenia 

Imię i nazwisko, adres: .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Wiek, kategoria wiekowa: ..........................................................................................................................

Telefon, adres e-mail: .......................................................................................................................

Nazwa przedszkola: .......................................................................................................................

Oświadczenia opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka 

……………………………………………….………………………………………………..
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Kapelusz Pani Wiosny”,
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i  Sportu w Kleszczewie oraz Radę Sołecką Wsi
Kleszczewo, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział w tym konkursie ww. dziecka.

Zapoznawszy  się  z  zamieszczonymi  poniżej  informacjami  dotyczącymi  przetwarzania  danych
osobowych,  ja  niżej  podpisany/a  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu
Plastycznego „Kapelusz Pani Wiosny”, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz Radę
Sołecką Wsi Kleszczewo, danych osobowych mojego dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w celach
związanych  przeprowadzeniem  i  dokumentowaniem  Konkursu,  o  którym  mowa  powyżej.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am
poinformowany/a  o  przysługujących  mi  na  gruncie  RODO  prawach,  w  tym  także  o  prawie  do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na podawanie  do wiadomości  publicznej  imienia,  nazwiska mojego dziecka oraz
rozpowszechnianie jego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie,  we wszelkich relacjach i
informacjach o tym Konkursie i jego wynikach (w tym na stronie internetowej Kleszczewo, GOKiS,
portalu Facebook i w gazetce „Samorząd”).

Jako opiekun prawny (rodzic) wyżej wskazanego autora pracy konkursowej, oświadczam, że udzielam
organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku pracy konkursowej do druku w
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kleszczewie oraz Rady Sołeckiej Wsi Kleszczewo.

............................................................................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)  uczestnika Konkursu



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, 

            ul. Poznańska 6, 63-005 Kleszczewo.

2. We  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl

3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie  zgody,  w  zakresie  niezbędnym  do
przeprowadzenia  Konkursu  i  jego  dokumentacji  oraz  w  związku  z  wydaniem nagrody –
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) tzw. rozporządzenia ogólnego RODO (rozporządzenie UE
679/2016).

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5. Dane  mogą  zostać  udostępnione  wyłącznie  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie
przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych
powyżej  celów przetwarzania,  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

7. Uczestnik  Konkursu  ma  prawo dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnik Konkursu ma  prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

mailto:biblioteka.tulce@wp.pl


Załącznik nr 2 do regulaminu

Metryczka (umieścić w prawym, dolnym rogu, NA ODWROCIE pracy konkursowej)

IMIĘ 
I  NAZWISKO
UCZESTNIKA

KATEGORIA
WIEKOWA


