
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Nie wszystko ma cenę” 

 

Organizator: Nowodworski Ośrodek Kultury 

 

Główne założenia konkursu: 

1. Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni plastycznej. 

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do lepszego poznania samych siebie. 

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do zastanowienia się co jest dla nich ważne, co 

nazwałyby bezcennym w swoim życiu. 

4. Prezentacja artystycznych talentów. 

 

Adresat konkursu: Uczniowie nowodworskich szkół podstawowych w kategoriach: 

1. klasy I – IV 

2. klasy V – VIII 

 

Przepisy ogólne: 

1. format pracy: A-3 

2. prace mogą zostać wykonane dowolną techniką (np. ołówek, farby, kredki, kolaż) 

3. istotą konkursu jest osobiste podejście do tematu: zadaniem uczestników jest 

przedstawienie tego, co jest dla nich samych bezcenne, najważniejsze, może być to 

osoba, sytuacja, zajęcie, idea, myśl, wyobrażenie lub rzecz, chociaż zachęcamy 

uczestników do zastanowienia się, czy rzeczy są faktycznie dla nich najważniejsze. 

4. tworząc prace zachęcamy uczestników do zadania sobie pytań: co/kto jest dla mnie 

najważniejsze/y? na czym/kim mi najbardziej zależy? co/kto mnie uszczęśliwia? bez 

czego/kogo nie mogę się obyć? 

5. każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę 

6. do każdej pracy należy załączyć metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, klasę i wiek 

autora, nazwę placówki delegującej, imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/ 

opiekuna, adres i telefon kontaktowy. 

 

Kryteria oceny: 

1. oryginalność 

2. samodzielność wykonania 

3. zgodność z tematem 

4. staranność wykonania 

5. wrażenie artystyczne 

 

Nagrody: Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną uhonorowani 

nagrodami rzeczowymi. Przewidziane są również wyróżnienia. 

 

Termin składania prac: Prace konkursowe można składać za pośrednictwem szkoły lub 

osobiście, również pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.12.2020 r., na adres: 

Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Paderewskiego 1A, 05 – 101 Nowy Dwór Mazowiecki. 

 

Uwagi: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8.12.2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się w 

Galerii Łącznik Nowodworskiego Ośrodka Kultury (laureatów konkursu powiadomimy 

telefonicznie, podając konkretną datę wręczenia nagród). 

Prawa autorskie zgłoszonych do konkursu prac przechodzą na własność Organizatora. Sprawy 

nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Nie wszystko ma cenę” 
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
 

1. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. W przypadku braku zgody rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 
na publikację imienia i nazwiska Uczestnika oraz zajętego w Konkursie 
miejsca, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa w 
Konkursie.  

 
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 tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 
celu udziału mojego dziecka w Konkursie Plastycznym „Nie wszystko ma cenę”. 
 

1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika poprzez dostarczenie formularza 

zgłoszeniowego na konkurs wyraża zgodę na udział Uczestnika w Konkursie oraz 

akceptuje w całości warunki Regulaminu Konkursu Plastycznego „Nie wszystko 

ma cenę” 

2. Organizatorzy niniejszym informują, iż podanie danych jest dobrowolne.  

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, 

nazwisk, i informacji o miejscu zajętym przez laureatów konkursu oraz zdjęć 

laureatów konkursu na stronach internetowych oraz fanpage’u i lokalnych 

mediach, po uzyskaniu odpowiednich zgód od rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników Konkursu. Załącznik nr 3. 

4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego. 

 
 
 

………………….………………… 
Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

Imię:  Nazwisko:  

Klasa:  Wiek:  

Nazwa i adres placówki:  

Telefon kontaktowy do placówki:  

Imię i nazwisko nauczyciela:  
  



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Nie wszystko ma cenę” 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowodworski Ośrodek Kultury, 

ul. I. Paderewskiego 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

2) Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu  22 732 08 76 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@nok.nowydwormaz.pl 

4) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu uczestniczenia w konkursie „Nie wszystko ma cenę” w 

Nowodworskim Ośrodku Kultury 

5) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki dane osobowe 

Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NOK przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest NOK.  

6) Dane Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie wydanej zgody i będą przetwarzane do 

momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres 

przechowywania danych Pani/Pana dziecka określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna 

stosowana w jednostce. 

7) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych 

przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną 
 

 
 

…………………………………………………….…….. 
Data i Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

mailto:piotr.kirpsza.iod@gmail.com


 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Nie wszystko ma cenę” 
 
 
 
 

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych 
 
 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych w 
postaci imienia i nazwiska uczestnika Konkursu oraz informacji o zajętym miejscu w 
Konkursie poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronach www i 
fanpage’ach Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki a także 
w lokalnych mediach. 
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że brak zgody będzie równoznaczny 
z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 
 
 
 

 
…………………………………………………. 
Data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
 

 
Zgoda rodziców / opiekunów prawnych 

 
 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku Uczestnika 
Konkursu w postaci zdjęć i materiałów filmowych na stronach www i fanpage’ach 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, a także w lokalnych 
mediach. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 
 
 
 
 
 

…………….……………………………………. 
Data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
 
*) - niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik nr 4  

METRYCZKA (do przyklejenia z tyłu pracy) 
 

 
 

 

Imię:  Nazwisko:  

Klasa:  Wiek:  

Nazwa i adres placówki:  

Telefon kontaktowy do placówki:  

Imię i nazwisko nauczyciela:  
  


