
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KULTURA DROGĄ DO NIEPODLEGŁOŚCI” – „MOJA MAŁA OJCZYZNA”  

1. Organizator konkursu:

Stowarzyszenie CICHOSZ z Cichostowa

2. Partnerzy: Gmina  Milanów,  Przedszkole  Samorządowe  w  Milanowie,  Caritas
Diecezji Siedleckiej, Powiat Parczewski

3. Cel konkursu:

- przedstawienie walorów turystycznych, kulturowych i  historycznych gminy

-  budowanie  tożsamości  lokalnej  mieszkańców  i  wzbudzanie  szacunku  do  „Małej
Ojczyzny”

- kształtowanie postaw patriotycznych

-  umożliwienie  wszystkim  mieszkańcom  gminy  (dzieciom,  młodzieży  i  osobom
dorosłym) zaprezentowania swojego talentu oraz rozwinięcia wrażliwości, wyobraźni
i ekspresji poprzez sztukę. 

4. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu Gminy
Milanów.

5. Zasady konkursu:

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:

 Dzieci przedszkolne

 Klasy I – IV szkoły podstawowej

 Klasy V – VIII szkoły podstawowej

 Młodzież ze szkół średnich

 Dorośli.

6. Warunki uczestnictwa:



 Uczestnicy  konkursu  wykonują  prace  w  formacie  dowolnym,  jednak  nie
większym  niż  A1,  wybranymi  przez  siebie  technikami  plastycznymi
(rysowanie,  malowanie,  wyklejanie,  wydzieranie,  grafika itp.).  Na odwrocie
każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i
telefon  kontaktowy.  W  związku  z  ochroną  danych  osobowych  należy
podpisać  i   dostarczyć  do  Organizatora  klauzulę  informacyjną,  która
dołączona  jest  do  Regulaminu  i   stanowi  jego  integralną  cześć
(w przypadku małoletnich podpisują rodzice bądź opiekunowie prawni).

 Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

 Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  przekazaniem  praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (DZ.U.
z  1994r.,  Nr 24 poz.  83)  oraz  do publikacji  w wydawnictwach wszelkiego
typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystywane  wyłącznie  w  celach
związanych z konkursem i projektem.

7. Termin i warunki dostarczania prac: 

 Oprawione prace należy składać:

- dzieci przedszkolne - w Przedszkolu Samorządowym w Milanowie,

- dzieci ze szkół podstawowych – w Szkole Podstawowej w Milanowie

- młodzież i dorośli – w siedzibie Stowarzyszenia „CICHOSZ” adres siedziby:
Cichostów - Kolonia 8, 21-210 Milanów 

do 20 października 2019 roku.

 Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

 Wszystkie  prace  znajdą  się  na  wystawie,  która  będzie  miała  miejsce
10 listopada br. podczas uroczystego zakończenia projektu.

8. Zasady przyznawania nagród:

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją.

 Komisję powołuje Organizator.

 Prace  nie  spełniające  warunków  regulaminowych  nie  będą  klasyfikowane
przez Komisję.

 Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja w każdej kategorii wybierze
trzy pierwsze miejsca.



 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

 Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ufundowania  dodatkowych  nagród
specjalnych dla uczestników konkursu.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 Oficjalne  ogłoszenie  wyników  konkursu  oraz  rozdanie  nagród  nastąpi
10  listopada  2019  roku,  w  starej  wozowni  (obecnie  sala  gimnastyczna)
ul. M. Konopnickiej 1, 21-210 Milanów. 



KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem  danych  jest  Stowarzyszenie  „CICHOSZ”  z  siedzibą  w  Cichostów  –
Kolonia 8 , 21-210 Milanów.

2. Dane do kontaktu: 

Stowarzyszenie „CICHOSZ” 
Cichostów – Kolonia 8
21-210 Milanów
tel. 507 162 926

e-mail: kzc@onet.pl

3. Stowarzyszenie  „CICHOSZ”  gromadzi  i  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie

i  w  granicach  obowiązującego  prawa,  w  szczególności  na  podstawie  Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L

119 z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO. 

4. Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  brak

możliwości wzięcia udziału w konkursie.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym

również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji

dokumentacji. 

6. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 

7. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wskazanym  powyżej,  dane  mogą  być

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

 podmioty  upoważnione  do  odbioru  danych  na  podstawie  odpowiednich  przepisów

prawa, 

 podmioty,  które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 8. W  związku  z  przetwarzaniem  przez  Administratora  danych  osobowych,  osobie

przekazującej dane osobowe przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu do treści danych,

 prawo do sprostowania danych,
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 prawo do usunięcia danych,

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9. Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

10. W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia

RODO, istnieje prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

Ja,.........................................................................................................  oświadczam,

że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych  osobowych  /  danych

osobowych  ............................................................................................................,

której/którego  jestem prawnym opiekunem,  przez  Stowarzyszenie  „CICHOSZ” z  siedzibą

Cichostów – Kolonia 8, 21 - 210 Milanów, w związku z organizacją  konkursu plastycznego

w ramach projektu „Kultura drogą do niepodległości”. 

W  przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  prosimy  o  kontakt

z Administratorem Danych Osobowych. 

Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi

po złożenie pisemnej dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie  moich  danych  osobowych  /danych  osobowych  osoby,  której  jestem

opiekunem prawnym w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu.

 przetwarzanie  moich  danych  osobowych  /danych  osobowych  osoby,  której  jestem

opiekunem prawnym, jak również informacji o wynikach konkursu w odniesieniu do mojej

pracy konkursowej  /pracy konkursowej  osoby,  której  jestem opiekunem prawnym w celu

informowania  o  moim  udziale  w  konkursie  /udziale  w  konkursie  osoby,  której  jestem

opiekunem prawnym. 



 wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych osoby, której

jestem opiekunem prawnym w celach informacyjnych i marketingowych. 

 wykorzystanie mojego wizerunku /wizerunku osoby, której jestem opiekunem prawnym do

działań  niekomercyjnych  (zamieszczanie  zdjęć  na  stronie  internetowej,  publikacja

w materiałach promocyjnych itp.)

Miejscowość i data ……………………………………………………………………………..

Odręczny podpis uczestnika konkursu/ rodzica, opiekuna prawnego małoletniego uczestnika

konkursu

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

Osoba do kontaktu:

Konrad Dąbrowski

tel. 605 536 954

e-mail: kzc@onet.pl
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