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REGULAMIN  

Ogólnopolskiego konkursu plastycznego na pejzaż pt. „ Przebudzenie wiosny” 

 

Organizatorem  konkursu jest Dom Kultury w Przecławiu. 

Temat konkursu „Przebudzenie wiosny” 

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych wszystkich środowisk 

twórczych. Zachęcamy więc amatorów malarstwa do wzięcia udziału w konkursie 

„Przebudzenie wiosny”.  To wspaniała okazja do tego, by spojrzeć na często niedoceniane 

piękno, które nas otacza. 

Cele konkursu : 

1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych. 

2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami malarskimi. 

3. Ukazanie niezwykłości przebudzenia się wiosny w krajobrazie. 

4. Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów i ich 

nauczycieli. 

5. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań 

środkami wyrazu plastycznego. 

Regulamin 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 

Obejmuje następujące grupy wiekowe: 

I grupa – 6- 9 lat 

II grupa – 10 - 14 lat 

III grupa - powyżej 14 

2. Dozwolona technika malarska to: pastele, farby ( oleje, akwarele, akryl, tempera). 

3. Format pracy dowolny. 

4. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora pracy 

załączonego skanu lub zdjęcia ( format jpg lub pdf). 

5. Każdy uczestnik może nadesłać skan lub zdjęcie jednej pracy na adres 

joannahalik7@gmail.com wraz z załącznikami (wypełniona czytelnie karta 

zgłoszeniowa oraz oświadczenie). 

6. Po ocenie prac przez komisję konkursową zostanie zorganizowana wystawa. 

7. Termin nadsyłania prac: do 12.04.2021 r. 

 

 

 

mailto:joannahalik7@gmail.com


Do pracy należy dołączyć informację 

 Nazwisko i imię 

 Telefon kontaktowy 

 E-mail 

Komisja oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach i na stronie internetowej Domu 

Kultury w Przecławiu. 

Prace dopuszczone do konkurs eksponowane będą na wystawie pokonkursowej w Domu 

Kultury w Przecławiu. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania prac 

konkursowych. 

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu. 

Prosimy napisać imię i nazwisko tel. Kontaktowy. 

Zdjęcia wszystkich zgłoszonych prac po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną opublikowane na stronie 

internetowej: www.dkprzeclaw.pl lub www.facebook.com/DKwPrzecław. 
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Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego  

na pejzaż pt. „Przebudzenie wiosny” 

1. Imię i nazwisko  

........................................................................................................................ 

Wiek uczestnika ………………………………… 

2. Adres do korespondencji: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy: ........................................................................................ 

4. E-mail: .............................................................................................................. 

5. Tytuł pracy 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Kartę zgłoszenia oraz klauzurę informacyjną  prosimy nadesłać wraz z pracą na adres ORGANIZATORA 

 do dnia 12.04.2021r. 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu plastycznego „Przebudzenie wiosny” 

 

.......................................      ....................................... 

 (data i miejscowość)       (podpis uczestnika/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 „ Przebudzenie wiosny” (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.  

 

 

 

 

                                                                                                                        Podpis  

 

 

 

 

 

 


