
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 pt. „WIRUS KOMPUTEROWY” 
 

 

 
Organizatorzy: 
Centrum Kultury w Łęcznej 
 

Cele konkursu: 
- rozwijanie i pobudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, 
- zdobywanie i poszerzanie wiedzy zagrożeniach związanych z Internetem w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, 
- prezentacja twórczości dzieci i młodzieży. 
 
Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
- uczestnikami mogą być dzieci w wieku 9-12 lat.  
- organizator powoła Jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz    
  przyznaniu nagród, 
- dla zwycięzców zostaną przyznane: nagroda główna i wyróżnienia (jury konkursu może zdecydować o innym podziale nagród i 
wyróżnień), 
- nagrodą główną jest bezpłatny udział w zajęciach CyberSkill w Centrum Kultury w Łęcznej przez okres marzec-czerwiec, 
- prace plastyczne należy wykonać w formacie A -3, nie oprawione, w dowolnej płaskiej technice plastycznej z wyjątkiem   
   materiałów nietrwałych i sypkich (koraliki, plastelina, kasza, bibuła, pióra itp.) oraz zakupionych elementów dekoracyjnych.  
- prace zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon, zniszczone lub niezgodne z regulaminem   
  nie zostaną zakwalifikowane do konkursu,  
- przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa, adres i numer    
  telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,  
  dane prosimy umieszczać na formularzu zgłoszeniowym i na odwrocie pracy, 
- do prac bezwzględnie należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych dzieci na przetwarzanie danych osobowych 
(załącznik do karty zgłoszenia) 
- prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu wraz z kartą zgłoszenia i zgodami na przetwarzanie danych osobowych prosimy  
dostarczyć do dn. 28 lutego 2020 r. na adres: Centrum Kultury, ul. Obrońców Pokoju 1, 21 – 010 Łęczna 
- ocenie Jury podlegają tylko prace spełniające wszystkie wymogi regulaminu. 
- laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie oraz wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.ck.leczna.pl 
 

 
 

 
Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje 

multimedialne) oraz w publikacjach i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji  

i w dowolnym nakładzie) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia.  

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów 

zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.  

6. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu.  

7. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.  

8.Przysłane prace przechodzą na własność organizatora.  

 

Informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.ck.leczna.pl  
oraz pod nr tel. 81 7521547.  

 
 
 
 

http://www.ck.leczna.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 pt. „WIRUS KOMPUTEROWY” 

 
 

Imię i nazwisko autora …………………………………………………….……..  wiek ……………………………….. 

 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy ……………………………………………… 

 

 
 

Zgody i oświadczenie 

Proszę wstawić znak „X” w odpowiednie kratki 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.………………….………….……………………………….. (imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury w Łęcznej (dotyczy uczestników niepełnoletnich). 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* w celu wzięcia udziału w konkursie. Jestem 

świadomy/świadoma, że zgoda jest dobrowolna, i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, jak również tego, że brak zgody lub jej 

wycofanie będzie skutkować niemożliwością przystąpienia do udziału w konkursie lub uniemożliwi ocenienie i nagrodzenie pracy 

przez organizatora.  

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka* zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie 

(w formie filmu i zdjęcia) w materiałach promujących konkurs, np.: na stronie internetowej i portalu Facebook, w materiałach 

prasowych oraz w  kronice Centrum Kultury w Łęcznej. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

  Wyrażam zgodę na publikację pracy mojej/mojego dziecka*  wraz z oznaczeniem imienia i nazwiska autora pracy oraz wieku, 

klasy, nazwy szkoły.  

*niepotrzebne skreślić  

 

 

………..……………..……………………………………………….….. 
Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Łęcznej , ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna, tel: 81 

7521547 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie” organizowanym  przez Centrum Kultury  w Łęcznej 

 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku oraz do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów 

księgowych i prawa podatkowego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6.  Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest  wykluczenie z udziału          

w konkursie. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia           

o ochronie danych osobowych.  

mailto:inspektor@cbi24.pl

