
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 
rozstrzygnięcia konkursu.  
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.  
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie 
danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
uczestnika narusza przepisy 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 (dalej RODO). 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………… 
………………………………………………………….. w konkursie plastycznym  „Śladami 
Kurpiów” organizowanym przez CKK w Kadzidle 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) 
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści  danych 
osobowych mojego dziecka oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak 
również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
wynikającym z art. 15-20 RODO. 
 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę 
na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka przez 
Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu 
plastycznego  
 
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka oraz zgodę na publikację 
jego pracy wraz z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na stronach 
internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach 
do celów związanych z promowaniem działalności CKK w Kadzidle 
 
……………………………………                              …………………………………………………….. 
/data i miejscowość/                                            /imię i nazwisko rodzica , opiekuna prawnego/ 

 
Administratorem danych osobowych uczestników X Konkursu Plastycznego 
„Wycinanka Kurpiowska” jest Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława 
Mieszki w Kadzidle 07-420, ul. Kościuszki 6 tel.29 7176189 
email;centrumkurpiowskie@o2.pl 

„Śladami Kurpiów” 
 

 

 

 

 

Konkurs Plastyczny 

 

Organizatorzy: 
WÓJT  GMINY  KADZIDŁO 

CENTRUM   KULTURY KURPIOWSKIEJ 

im.ks.M.MIESZKI 



Tematem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej 

 na temat      „Śladami Kurpiów” 
 
Organizator pozostawia uczestnikom swobodę 
rozumienia tematu, tak aby mogli je wyrazić w formie 
prac plastycznych, wykorzystując swoją kreatywność        
i oryginalność spojrzenia. 
 
Uczestnicy konkursu 
W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych  
z terenu Gminy Kadzidło 
Przewiduje się następujące kategorie wiekowe: 
A – dzieci w wieku przedszkolnym 
B – dzieci klas I-III  
 
 
Zasady konkursu 
1-Udział w Konkursie polega na dostarczeniu gotowych 
prac z Formularzem zgłoszenia oraz  podpisane RODO do 
dnia18 lutego br/w załączeniu 
2-Prace mogą być wykonane dowolną techniką 
plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 
wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.) na papierze lub 
innym tradycyjnym nośniku właściwym dla technik 
plastycznych na formacie nie mniejszym niż A3. Prace 
należy dostarczyć w oryginale.  
3-Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: inwencja 
twórcza i pomysłowość w zakresie przedstawienia 
tematu, ogólna estetyka wykonania prac (atrakcyjność 
wizualna). 

 
4-Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne – prace 
grupowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 
5-Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane: 
tytuł pracy 
imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika 
adres zamieszkania uczestnika 
nazwa szkoły lub instytucji,klasa 
imię i nazwisko opiekuna 
dane do kontaktu: numer telefonu lub/i adres e-mail 
 
Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz 
zgłoszeniowy i podpisaną zgodę RODO.  
 
Ocena prac i nagrody 
1-Organizator powołuje Komisję Konkursową do oceny 
prac konkursowych i wyłonienia zwycięskiej pracy. 
2-Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
3-Wyniki Konkursu podawane są do publicznej 
wiadomości podczas uroczystości wręczenia nagród, 
publikowane na stronie internetowej Organizatora. 
4-O wręczeniu nagród Organizator powiadomi 
telefonicznie. 
 
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Kurpiowskiej im. 
ks. M. Mieszki z siedzibą w Kadzidle 07-420 , ul. Kościuszki  6, 
tel.29 7176189 email:centrumkurpiowskie@o2.pl  
 
 
 


