
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

Gminnego Konkursu Plastycznego  

 „NASI DZIELNI STRAŻACY”  
organizowanego w roku obchodów  

100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
 

 

ORGANIZATOR 

Krasnobrodzki Dom Kultury 

 

WSPÓŁORGANIZATOR i FUNDATOR NAGRÓD 

Nativiana Roztocze Sp. z o.o. 

 

CELE:   

 promowanie wiedzy o bezpieczeństwie 

 popularyzowanie wiedzy o pracy strażaka 

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dzieci młodzieży 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Krasnobród i będzie 

się odbywał w 3 kategoriach wiekowych: 

Kategoria I  - kl. I – IV 

Kategoria II -  kl. V – VIII 

Kategoria III - kl. III Gimnazjum i Liceum 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy nawiązującej do tematu 

konkursu, dowolną techniką plastyczną z wykluczeniem prac przestrzennych, wyklejanych 

plasteliną i z materiałów sypkich. 

3. Format prac nie większy niż A3.  

4. Każda  z prac, na odwrocie, powinna być podpisana według następującego wzoru:  

a) imię i nazwisko autora 

b) kategoria wiekowa 

c) Nazwa szkoły wraz z danymi kontaktowymi 

d) imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką praca została wykonana.  

5. Prace należy dostarczyć do Krasnobrodzkiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 26, 22-440 

Krasnobród w terminie do 10.10.2018r. 

6. Dostarczone prace nie mogą być wcześniej prezentowane w innych konkursach.  

7. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac. 

 

 

 

 



OCENA PRAC 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która wyłoni 

laureatów konkursu – autorów trzech najlepszych prac w poszczególnych kategoriach. 

Komisja może też przyznać wyróżnienia. 

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność, staranność wykonania, samodzielność 

oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY 

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12.10.2018r. godz. 15.00 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, na której 

zaprezentowane będą prace wybrane spośród zgłoszonych do konkursu.  

2. Wyniki konkursu będą umieszczone również na stronie internetowej Organizatora. 

3. Laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnieni 

otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

5. Wybrane prace laureatów zostaną przekazane do OSP w Grabniku i będą stanowiły 

dekorację wnętrz nowo otwartej remizy. 

6. Organizator nie przesyła nagród. Odbiór nagród możliwy jest podczas finału konkursu lub 

w siedzibie Organizatora w uzgodnionym terminie.  

 

USTALENIA KOŃCOWE: 

1. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora: 

Krasnobrodzki Dom Kultury 

ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród 

tel. 84 660 7117;  fax.  84 660 70 46 

e-mail: kradomkul@o2.pl, www.kultura.krasnobrod.pl 

2. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu – prace przechodzą na jego własność. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych  

dotyczących konkursu. 

4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestnika na 

zdjęciach i filmach oraz przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z załączonym 

oświadczeniem, które podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

należy dostarczyć wraz z pracą konkursową.  
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 w celach przeprowadzenia Gminnego Konkursu Plastycznego „NASI DZIELNI STRAŻACY”. 

 

          ……………………………….. 

                       (data, podpis) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Krasnobrodzki Dom Kultury (adres: ul. 3 

Maja 26  22-440 Krasnobród  tel. 846607117) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Dziecka .................................................................................. będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu Plastycznego „NASI DZIELNI STRAŻACY”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości udziału w konkursie. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani/Dziecko decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

______________________ 

          podpis 
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