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            Regulamin: Konkurs plastyczny "Baśnio- komiks "            

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

1. Temat i cele konkursu 

Tematem konkursu jest ” Baśń w formie komiksu” 

2. Cele: 

 rozwijanie wyobraźni i doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami 

plastycznymi; 

 umożliwienie wypromowania indywidualnych talentów artystycznych; 

 zachęcanie do twórczej aktywności; 

 rozwijanie u młodych czytelników wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi; 

 łączenie umiejętności literackich i plastycznych. 

3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Dzieci 5 -11 lat 

 Młodzież 12-19 lat 

4. Praca powinna spełniać następujące kryteria: 

 każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę w formie komiksu; 

 praca konkursowa powinna zostać wykonana odręcznie, wyłącznie w pionowym formacie A4 

Na odwrocie powinna posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numery stron oraz dane autora;  

 komiks musi zawierać niemniej niż 2 strony i maksymalnie 8 rysunków – scen inspirowanych 

wybrana baśnią;  

 zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie komiksowej adaptacji baśni lub jej fragmentu; 

 praca powinna być wykonana przez jednego autora; 

 technika wykonania prac dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka); 

 uczestnicy sami tworzą teksty komiksu, opierając się na tekście z baśni.;  

 praca musi być oryginalna (stworzona własnoręcznie przez uczestnika konkursu); w przypadku 

popełnienia plagiatu przez uczestnika (dostarczenia już istniejącego komiksu i podpisania go 

swoim nazwiskiem) komiks nie zostanie dopuszczony do konkursu. 

Praca wraz z wypełnionymi dokumentami należy dostarczyć do organizatora konkursu do 10.09.2020 na 

adres: Dom Kultury w Przecławiu ul Zielona 52, 39-320 Przecław 
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5. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołanego przez organizatora konkursu. W trakcie oceny 

brane będą pod uwagę w szczególności:  

 interpretacja, ciekawe przedstawienie tematu; 
 umiejętności plastyczne; 
 umiejętności językowe; 
 indywidualny charakter pracy; 
 ogólny wyraz artystyczny. 

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

6. Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich prac dostarczonych na konkurs,  przyzna trzy 
nagrody główne ( I, II, III miejsce) oraz trzy wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci i ich 
opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach konkursu oraz zaproszeni do odebrania dyplomów 
wraz z nagrodami osobiście. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach i na stronie internetowej Domu kultury  
w Przecławiu 

8. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury w 
Przecławiu. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia prac konkursowych do jednorazowej 
emisji sponsorowi bądź patronowi. 

9. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu. 

Przypominamy! 

KOMIKS – historia, fabuła wyrażona cięgiem następujących po sobie rysunków, uzupełnionych 

krótkimi podpisami (często w formie tzw. dymków w polu rysunków). 

Prosimy napisać Imię i Nazwisko dziecka/Wiek/ Miejscowość/ 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 20 września 2020r.   

Uwaga!  Do konkursu  osoby niepełnoletnie zgłasza Rodzic/ prawny opiekun dziecka 

 

 
 

  

file:///C:/Users/Documents/Downloads/www.dkprzeclaw.pl
https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu
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Karta zgłoszeniowa do konkursu  
„Baśnio-komiks” 

 
 

1. Imię i nazwisko : …………………………………………………………………… 
 
2. klasa: …………………………… 
 
3.Wiek : ………………. 
 
4. Tytuł pracy: ………………………..……………………………………………………………………………. 
 
5. Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: ……………………………………………………. 
 
6. Adres i telefon rodzica/prawnego opiekuna:…………………………………...................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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/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 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.  
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/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 wycofać  
w dowolnym momencie.  

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

…………………………………………… …………………………………………………………….  
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.  

 

 

 


