
REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI  

ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

 „MÓJ WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA” 

 

POD HONOROWYM PATRONATEM  

WÓJTA GMINY KIKÓŁ  

 

 

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole.  

Tematyka konkursu: „Mój wymarzony Dzień Dziecka”. 

Cele konkursu: 

 • Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, 

 • Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej, 

 • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, 

 • Profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego. 

Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie ze szkół podstawowych 

z terenu gminy Kikół. 

Kategorie wiekowe: 

 Kategoria I: przedszkola i zerówki  

 Kategoria II: szkoły podstawowe klasy I-III 

 Kategoria III: szkoły podstawowe klasy IV-VI 

Warunki uczestnictwa:  

Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę w formacie A4 - A3 wykonaną w dowolnej 

technice plastycznej: wydzieranka, kolaż, malarstwo, rysunek, komiks. Gotowe elementy 

wykorzystane do wykonania pracy eliminują ją z oceny. W konkursie nie będą oceniane także 

prace wykonane w technice komputerowej.  

Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie Facebook OKGK, Gminy Kikół oraz w prasie. 

 

Terminy: Wykonane prace i wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać za pomocą zdjęcia 

w formacie jpg poprzez Messenger’a (Facebooka) Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kikół  

na e-mail: okgkikol@wp.pl lub dostarczyć osobiście do Biblioteki do dnia 29 maja 2020 roku 

do godziny 16.00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.06.2020 r. 

 

 



 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

• Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody 

rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych. 

• Kryteria oceny prac: nawiązanie do tematyki konkursu, oryginalność, pomysłowość, 

samodzielności i staranności wykonania. 

• Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni poprzez kontakt telefoniczny z 

rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie danych zawartych w karcie zgłoszenia. 

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Kikole:  

• nr tel. (54) 289 46 70 wew. 25 / 500 837 986  

• e-mail: okgkikol@wp.pl  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO ................................................................................................................ 

2. KATEGORIA WIEKOWA ..................................................................................................... 

3. ADRES .................................................................................................................................... 

4. TELEFON KONTAKTOWY.................................................................................................. 

5. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA, NAUCZYCIELA (OPIEKUNA) W PRZYPADKU 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz  

w prasie w celu informacji i promocji konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

prac przez Organizatora. 

 

OŚWIADCZENIE: 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI DNIADZIECKA „MÓJ WYMARZONY DZIEŃ 

DZIECKA” oraz z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM RODO i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

 

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

    (miejscowość, data)                                                                               (czytelny podpis) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGODLA DZIECI ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA „MÓJ 

WYMARZONY DZIEŃDZIECKA” oraz z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM RODO i 

zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

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

                 (miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis) 



 

Obowiązek informacyjny dla biorących udział w konkursie plastycznym 

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679z 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(dalej: „RODO”) informujemy: 

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Kultury 

Gminy Kikół oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, z siedzibą Pl. Kościuszki 7a,  

87-620 Kikół.  

2.  Inspektor ochrony danych  

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest 

Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: okgkikol@wp.pl. 

3.  Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy zarówno uczestnika jaki 

rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby organizacji i 

przeprowadzenia konkursu plastycznego na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.  

4. Prawa osób, których dane dotyczą  

Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

5.  Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie 

będzie możliwy udział w Konkursie plastycznym.  


