
 
 

REGULAMIN KONKURSU „ Flaga biało czerwona w krajobrazie Polski” 

do 20 kwietnia 2022 

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Przecławiu.  

Temat konkursu „Flaga biało czerwona w krajobrazie Polski”. 

Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej 

małej ojczyzny.  

Cele konkursu : 

 Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi 

państwowej. 

 Edukowanie w zakresie zasad wywieszenia polskiej flagi , historii barw narodowych 

i ich znaczenie. 

 Przekazywanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego 

kraju. 

 Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania  

do tożsamości narodowej. 

 Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych. 

 Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej. 

Regulamin 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli w następujących 

kategoriach  wiekowych: 

1 – wiek od 6 do 9 lat 

2 – wiek 0d 10 do 15 lat 

3 – wiek od 16 do 18 lat 

4 – wiek od 19 wzwyż  

2. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga. 

3. Technika wykonania prac to rysunek, malarstwo, collage, grafika. 

4. Pracę należy wykonać w formacie A3. 

5. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym. 

6. Wykonaną pracę konkursową należy składać u organizatora do 20.04.2022. 

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

8. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy. 

Do wykonanej pracy należy dołączyć informację z danymi i kartę zgłoszeniową 

 Nazwisko i imię 

 Telefon kontaktowy 

 E-mail 

 

  



 
 

Kryteria oceny prac: 

 Wartość artystyczna i ogólne wrażanie estetyczne. 

 Samodzielne wykonanie pracy. 

 Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone. 

 Trudność techniczna  

 Oryginalne podejście do tematu 

 Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna pracy, zgodność z tematem, własna 

interpretacja, pomysłowość, ciekawy pomysł graficzny. 

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dkprzeclaw.pl/
http://www.facebook.com/DKwPrzecław


 
 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego 

„Flaga biało czerwona w krajobrazie Polski” 

 

1. Imię i nazwisko  

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

2. Adres do korespondencji: 

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

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

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

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

Kartę zgłoszenia prosimy nadesłać wraz z załączonym nagraniem na adres ORGANIZATORA  

do dnia 20.04.2022 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem  

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

 (data i miejscowość)       (podpis uczestnika/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 W związku z udziałem moim/ dziecka w Konkursie plastycznym „Flaga biało – czerwona  

w krajobrazie Polski” Przecławiu  realizowanych przez Dom Kultury w Przecławiu wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka (zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r.) 

 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 

52, 39-320 Przecław. 

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

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: spiecuch@przeclaw.org. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji Konkursu 

plastycznego „Flaga biało – czerwona w krajobrazie Polski” . 

4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawienia, żądania usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszaniem przepisów prawa tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru 

przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez 

Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji 

Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 

określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook. 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku mojego / dziecka 

w Konkursie plastycznym „Flaga biało – czerwona  

w krajobrazie Polski” oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczenie  

na stronach internetowych, profilu Facebook Domu Kultury i Gminy Przecław, a także 

 na tablicach ściennych i folderach w celu informacji i promocji zajęć Domu Kultury  

w Przecławiu. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

……………………………..                                                                    ……………………….. 
(Miejscowość i data)                                                                                                                      (Czytelny podpis opiekuna) 

 

 

mailto:spiecuch@przeclaw.org

