
 

 

REGULAMIN KONKURSÓW PLASTYCZNYCH 

 

„Moja rodzina dba o środowisko” 

Konkursy organizowane w ramach pikników ekologicznych w: 

Nowogrodzie i Piątnicy 

 
 

 

1. Przedmiot konkursów: 

Przedmiotem konkursów są wykonane przez uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z 

przedszkoli prace z surowców wtórnych: przedmioty użytkowe, rzeźby, makiety, obrazki, plakaty, 

zabawki. 

 

2. Organizator konkursów: 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - Dom Polonii w Pułtusku 

http://www.zamekpultusk.pl/ 

adres 06-100 Pułtusk, ul Szkolna 11 

Tel.: 48 23 692 42 40  

Fax: 48 23 692 05 24  

e-mail: sekretariat@zamekpultusk.pl  

 

3. Cel konkursów: 

Celem konkursów jest kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz 

uświadomienie uczniom szkół podstawowych i przedszkolakom, jak bardzo istotne jest dbanie o 

wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne. 

 

4. Konkursy trwają: 

od dnia ogłoszenia do 26.07.2019 r. 

 

5. Uczestnicy Konkursów są zobowiązani dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na 

udział w konkursie. 

 

6. Prace konkursowe będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria - przedszkolaki i dzieci z oddziałów „0” (dzieci uczęszczające do przedszkoli 

publicznych i niepublicznych) 

b) II kategoria - uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

c) III kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

d) IV kategoria - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych  

 

7. Prace nadesłane na Konkursy muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i 

nieprzedstawianymi w innych konkursach. Każdy z uczniów może brać udział w każdym z dwóch 

z konkursów, ale w ramach jednego konkursu może przekazać tylko jedną pracę. 

 

8. Nagrody są finansowane ze środków NFOŚiGW w ramach projektu Narew – ostoja życia. 

 

9. Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac: 

1) Praca powinna być wykonana w jak największym stopniu z surowców wtórnych. 

2) W konkursie będą rozpatrywane prace dostarczone do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 

Nowogród; ul. Łomżyńska 13 lub Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy; ul. Szkolna 25 w 

terminie podanym w ust. 4. 

3) Do każdej pracy należy dołączyć kopertę zawierającą wypełnione i podpisane oświadczenie 

uczestnika konkursu plastycznego oraz opis pracy wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwa 

przedszkola/szkoły, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, numer telefonu. Dane te 

http://www.zamekpultusk.pl/


 

 

będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, 

anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.  

4) W celu jednoznacznego określenia, w którym konkursie bierze udział złożona praca, należy na 

kopercie o której mowa w pkt 3 umieścić jeden z poniższych zapisów: 

a) „Konkurs organizowany w ramach pikniku ekologicznego w Nowogrodzie” 

b) „Konkurs organizowany w ramach pikniku ekologicznego w Piątnicy” 

 

10. Ocena prac konkursowych: 

1) Konkursy rozstrzyga Komisja Konkursowa, w składzie: 

- Lilia Estkowska - asystentka koordynatora projektu ”Narew – ostoja życia” na województwo 

podlaskie  

- Edyta Brzozowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 

- Grażyna Chojnowska – nauczycielka  

- Hanna Jastrzębska - Wicedyrektor ZSS w Nowogrodzie  

2) Podczas oceny prac brane pod uwagę będą następujące kryteria:  

- bogactwo  wykorzystania surowców wtórnych,  

- pomysłowość,  

- użyteczność  wykonanego projektu,  

- estetyka. 

3) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4) Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursów nastąpi nie później niż w dniu odbycia się 

imprezy plenerowej. 

5) Rozdanie nagród planowane jest na dzień odbycia imprezy plenerowej. 

6) Pokonkursowa wystawa prac odbędzie się w Domu Polonii w Pułtusku po odbyciu wszystkich 

imprez plenerowych realizowanych w projekcie Narew – ostoja życia. 

 

11. Warunki ogólne: 

1) Uczestnicy Konkursów zgłaszający swoje prace do Konkursów jednocześnie wyrażają zgodę 

na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

Konkursów w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). 

2) Uczestnik biorący udział w Konkursach wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz 

wykonanej pracy na kanałach wykorzystywanych przez Organizatora (facebook/ lokalna prasa 

i inne).  

3) Zgłoszenie pracy do Konkursów jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

12. W związku z treścią 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej: „RODO” 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie pozyskanych w wyniku 

prowadzenia konkursu jest  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie (dalej: 

Administrator), 

2) Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: sekretariat@zamekpultusk.pl lub  

na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Wspólnota Polska – z siedzibą Krakowskie 

Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, tel.: 22 556 90 02, 

3) Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w celu przeprowadzenia konkursów plastycznych i prezentacji prac konkursowych 

zgodnie z regulaminem konkursu. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa 

b) organy kontrolne, 

https://www.google.com/search?q=stowarzyszenie+wsp%25C3%25B3lnota+polska&ie=utf-8&oe=utf-8


 

 

c) osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 j.t.), 

d) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

e) uczestnicy pikników ekologicznych. 

5) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w regulaminie. Ponadto, przechowywane 

będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu Narew-ostoja życia. Okres przechowywania 

danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać 

przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do ich danych osobowych, ich 

sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. 

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje uczestnikom prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8) Obowiązek podania przez uczestników konkursów danych osobowych bezpośrednio ich  

dotyczących jest wymogiem konkursu, związanym z udziałem w nim, a konsekwencje 

niepodania ich skutkują brakiem możliwości zakwalifikowania prac do oceny komisji. 

 

13. Nagrody. 

1) Nagrody będą wręczane za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

2) Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

3) Wręczenie nagród odbędzie się: 

- 04 sierpnia 2019 r. podczas pikniku ekologicznego w Nowogrodzie, 

- 25 sierpnia 2019 r. podczas pikniku ekologicznego w Piątnicy. 

4) Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną. 

 

14. Prawo własności i prawo wykorzystania prac: 

Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa własność zgłoszonej 

pracy przez Uczestnika na konkurs. Z chwilą doręczenia pracy, Organizator nabywa nieodpłatnie 

majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenia; 

2) zwielokrotnienia określoną techniką; 

3) zamieszczenia na stronie internetowej www.zamekpultusk.pl lub innej strony należącej do 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; 

4) obrotu oryginałem i egzemplarzami poprzez użyczenie i najem oryginału lub egzemplarzy, jak 

również w zakresie powielania, dystrybucji również przez Internet i inne środki masowego; 

5) wprowadzenia do pamięci komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej; 

6) publicznego wystawienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Jak moja rodzina dba o środowisko” 

organizowanego w ramach pikniku ekologicznego w Nowogrodzie / Piątnicy* 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego 

warunki, 

• jestem autorem przekazanej pracy i posiadam do niej nieograniczone prawa autorskie i 

majątkowe bez udziału osób trzecich, 

• przekazana praca nie była publikowana i nagradzane w innych konkursach, 

• uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz 

w innych celach promocyjno – reklamowych, 

• wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

• wyrażam zgodę na publikację pracy, która bierze udział w konkursie w kanałach 

informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Organizatora. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………… 

2. Wiek ucznia …………………………………………………………………… 

3. Adres i nazwa przedszkola/szkoły…………………………………………….. 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………………... 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


