
Regulamin:  Konkurs plastyczny "Autoportret w czasie kwarantanny" 

 

Organizatorem konkursu jest: Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39-320 Przecław 

Aby wziąd udział w konkursie wystarczy że: 

- Mieścisz się w przedziale wiekowym:  

      dzieci 5 - 11 lat  / młodzież  12 - 19 lat 

- Jesteś mieszkaocem Gminy Przecław 

- Zgłosisz Swoją pracę do 27 maja 2020r. na adres e-mail: eliza.kudla@onet.pl  

UWAGA! ZMIANA DATY: CZEKAMY NA WASZE PRACE DO 19 CZERWCA 2020R. 

 

 

1. Namalujesz SWÓJ AUTOPORTRET W CZASIE KWARANTANNY 

2. Spróbujesz namalowad tajemniczy kod Swojego oblicza wykorzystując ukryte w nim symbole  

np. kwiaty, przedmioty, zwierzęta, kolory czy znaki.  

3. Prace mogą byd wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki itp.) w dowolnym formacie.  

 

Plik z pracą w formie JPG należy wysład na adres e-mail: eliza.kudla@onet.pl  

 

Prosimy w wiadomości e-mail napisad Imię i Nazwisko dziecka/Wiek/ Miejscowośd/ tel. kontaktowy  

do rodzica/ prawnego opiekuna dziecka /w przypadku osób pełnoletnich same wpisują Swoje dane. 

 

Wszystkie zgłoszone prace po rozstrzygnięciu zostaną opublikowane na stronie internetowej: 

www.dkprzeclaw.pl lub https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu. 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu 24 czerwca 2020r.   

WYLOSUJEMY wielu laureatów w TRANSMISJI NA ŻYWO,  

którzy otrzymają nagrody. 

*Link do transmisji pojawi się na stronie Internetowej Domu Kultury w Przecławiu dzieo wcześniej  
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Uwaga!  Do konkursu  osoby niepełnoletnie zgłasza Rodzic/ prawny opiekun dziecka 

 ( zgodę należy wypełnid i wysład wraz ze zgłoszeniem pracy JPG- zdjęcia) 

– Prace nieposiadające zgody nie wezmą udziału w losowaniu.  

 
/dla Uczestników niepełnoletnich/  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………. przez  
Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52, 39-320 Przecław w celu organizacji Konkursu Plastycznego "Autoportret 
w czasie kwarantanny" 
Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.  
 
Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofad w 
dowolnym momencie.  

……………………………………………… ……………………………………  
Miejscowośd, data podpis  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych mojego dziecka……………………………………………………………………… przez 
organizatora w celu promocji konkursu, publikacji wizerunku mojego dziecka w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie 
internetowej Domu Kultury w Przecławiu i mediach.  

………………………………… ………………………………………  
Miejscowośd, data podpis  

 
Klauzula informacyjna:  
Na podstawie 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), niniejszym informujemy, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52, 39-320 
Przecław;  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskad mailowo pod adresem: spiecuch@przeclaw.org ;  
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Konkursu Plastycznego "Autoportret w 
czasie kwarantanny" (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej).  
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Dom Kultury w Przecławiu przez czas 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).  
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Domu Kultury w Przecławiu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych;  
7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania 
danych.  
8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu 
opisanego w punkcie 3.  
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

 



 

 
 

/dla Uczestników pełnoletnich/ 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52, 
39-320 Przecław w celu organizacji Konkursu Plastycznego "Autoportret w czasie kwarantanny" 
Moje dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.  
 
Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofad  
w dowolnym momencie.  

……………………………………………… ………………………………………………………..  
Miejscowośd, data podpis  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych przez organizatora w celu promocji konkursu, publikacji mojego 
wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie internetowej Domu Kultury w Przecławiu i mediach.  

…………………………………………… …………………………………………………………….  
Miejscowośd, data podpis  

 
Klauzula informacyjna:  
Na podstawie 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), niniejszym informujemy, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52, 39-320 
Przecław;  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskad mailowo pod adresem: spiecuch@przeclaw.org ;  
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Konkursu Plastycznego "Autoportret w 
czasie kwarantanny" (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej).  
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Dom Kultury w Przecławiu przez czas 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).  
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Domu Kultury w Przecławiu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych;  
7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania 
danych.  
8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu 
opisanego w punkcie 3.  
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

 

 


