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Regulamin: Przeglądu Plastycznego „Pocztówka z Wakacji” 

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

1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

- prezentacja talentów plastycznych, 

- upowszechnienie twórczości nieprofesjonalnej, 

- rozwijanie i kształtowanie dziecięcej wyobraźni plastycznej, 

- zatrzymanie wspomnień wakacyjnych. 

       2. UCZESTNICY PRZEGLĄDU PLASTYCZNEGO: 

            - dzieci mieszczące się w przedziale wiekowym 5 – 13 lat, 

            - mieszkańcy gminy Przecław, oraz uczniowie korzystający z oferty zajęć w Domu       

              Kultury  w Przecławiu (którzy nie zamieszkują w gminie Przecław), 

            - Nie ma ograniczeń co do ilości zgłoszeń (każdy chętny bierze udział w konkursie). 

       3. PRZEPISY OGÓLNE: 

- Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę własną w formie zdjęcia, wykonaną dowolną 

płaską techniką (bez komputerowej).  

- Dowolny format pocztówki. Kreatywność wykonania dowolna tzn.: plastelina, bibuła, 

muszelki, guziki, cekiny itp.  

– Organizator może poprosić o “wiarygodność pracy ” np. więcej zdjęć pracy wraz 

 z uczestnikiem lub jak wyglądał etap przygotowania pracy itp. dlatego też prosimy 

udokumentować etap wykonywania pracy. 

- Prosimy o wyraźne sfotografowanie pracy z perspektywy pionowej i wysłanie w formie 

zdjęcia JPG na adres Organizatora Przeglądu. 

Dane na które należy wysłać pracę konkursową: jbieszczad@dkprzeclaw.pl  

Prosimy w wiadomości e-mail napisać Imię i Nazwisko dziecka/Wiek/ Miejscowość/  

tel. kontaktowy do rodzica/ prawnego opiekuna dziecka . 

      4. TERMIN: 

Prosimy, aby zdjęcia prac „Pocztówki z Wakacji”  nadesłać do 19  sierpnia 2020r. / decyduje 

data wysyłki zdjęć online. 

     5. LOSOWANIE: 

Wylosujemy  laureatów w TRANSMISJI NA ŻYWO, którzy otrzymają nagrody.  

*Link do transmisji pojawi się na stronie Internetowej Domu Kultury w Przecławiu  

po 24 sierpnia 2020r. 

Wszystkie zgłoszone prace po rozstrzygnięciu zostaną opublikowane na stronie internetowej: 

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

Z nadesłanych prac powstanie WYSTAWA, która będzie dostępna w budynku Domu Kultury  

w Przecławiu po 24 sierpnia 2020r.  

mailto:jbieszczad@dkprzeclaw.pl
http://www.dkprzeclaw.pl/
https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu


 
Strona 2 z 2 

 

 
 

 
/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 Przeglądu Plastycznego 
„Pocztówka z Wakacji” 
Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.  
 
Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać 
w dowolnym momencie.  

……………………………………………… ……………………………………  
Miejscowość, 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.  

………………………………… ………………………………………  
Miejscowość, 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 uzyskać 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.  

 

 


