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Projekt „Obudź w sobie ekologa” 
sfinansowano ze środków  

Fundacji ORLEN 

 

Regulamin  Konkursu Plastycznego 
„Ziemia dla nas, my dla Ziemi” 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Organizatorem Konkursu jest Żychliński Dom Kultury 

2) Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Obudź w sobie ekologa” 
sfinansowanego ze środków Fundacji ORLEN.  

3)  Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu 
mieszczącej się w tematyce związanej z ekologią, a zwłaszcza problemem smogu i 
emisją gazów cieplarnianych oraz globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. 

4) Cele konkursu: 

▪  aktywizowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Żychlin w działania związane z 
edukacją ekologiczną, 

▪  kształtowanie postaw związanych z dbałością o środowisko naturalne,  

▪  uświadomienie dzieciom i młodzieży ogromnego znaczenia ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz smogu jako jednego ze sposobów dbania o Ziemię,  

▪  popularyzowanie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych i sposobów 
przeciwdziałania negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko, 

▪  rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej 
dzieci i młodzieży, 

▪  rozwijanie technik plastycznych podczas przygotowań do konkursu. 

2. Zasady udziału w konkursie: 
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1) Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III (formuła konkursu rodzinnego), 
uczniów klas IV – VI, uczniów klas VII – VIIII szkoły podstawowej  z terenu miasta i 
gminy Żychlin. 

2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres 
stowarzyszenie@zedek.pl nie więcej niż 3 zdjęć dokumentujących pracę nad 
plakatem konkursowym i efekt końcowy pracy do 10 czerwca 2020. 
W mailu należy podać dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko dziecka, wiek 
dziecka, klasa, szkoła, do której uczęszcza dziecko, telefon kontaktowy rodzica) 

3) Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu 
Plastycznego „Ziemia dla nas, my dla Ziemi”. 

3. Zasady konkursu: 

1) Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy  kategorie: uczniowie klas I – III  szkoły 
podstawowej – grupa I, uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej – grupa II, 
uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej – grupa III. 

2) Każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić do konkursu jedną pracę 
według własnego pomysłu, wykonaną samodzielnie w formacie A-3. 

3) W przygotowaniu pracy można posłużyć się technikami płaskimi związanymi z 
plakatem - kolaż płaski, malarstwo, rysunek. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 czerwca 2020, a wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone następnego dnia na stronach internetowych ŻDK.  

2) Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów: 

▪  zgodność z tematyką i celami konkursu, 

▪  pomysłowość i oryginalność koncepcji pracy, 

▪  estetyka wykonania pracy 

3) W konkursie w trzech kategoriach (uczniowie klas I – III, uczniowie klas IV – VI, 
uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej) zostaną przyznane nagrody rzeczowe.  

4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody lub 
przyznania nagród równorzędnych. 

5) Nagrody i dyplomy będą wręczane indywidualnie po telefonicznym ustaleniu 
terminu. 
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5. Sprawy różne: 

1) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

2) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie konkursu rozstrzyga organizator konkursu, 
czyli Żychliński Dom Kultury. 

3) Wyniki konkursu oraz fotorelacja z konkursu zostaną umieszczone na stronach 
internetowych ŻDK. 

4) Dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć w sekretariacie ŻDK lub 
pod numerem telefonu (24) 351 20 57 (osoba do kontaktu – Renata Dziuba) 
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Konkurs plastyczny ”Ziemia dla nas – my dla Ziemi” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA/Metryczka 

 
Imię i nazwisko dziecka 

Wiek dziecka 

Klasa 

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

Nazwa i adres szkoły, do której 
uczęszcza dziecko 

Telefon kontaktowy  

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

Imię i nazwisko opiekuna, pod 
którego kierunkiem powstawała 
praca 

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

Telefon kontaktowy do opiekuna …................................................................................................... 

Tytuł pracy …...................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................... 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 
Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Eko-Moda 2020” organizowany przez Żychliński Dom 

Kultury 

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie metryczki zgłoszenia 
w Rodzinnym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Żychliński Dom Kultury, dane w formie imienia i 
nazwiska oraz wieku uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są 
przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Żychliński Dom Kultury 
jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka z siedzibą w Żychlińskim Domu 
Kultury, 99- 320 Żychlin, ul. Fabryczna 3 Żychlin, nr tel. 24 351 20 58, adres e-mail kontakt@zedek.pl 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Żychlińskim Domu Kultury, 99- 320 Żychlin ul. Fabryczna 3, 
adres e-mail:kontakt@zedek.pl, nr tel. 24 351 20 57 
3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 
lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie 
mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania 
zobowiązany jest Administrator, 
– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 
– usunięcia swoich danych art. 17 RODO, 
– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 
– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, 
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO, 
– do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10. W przypadku zgłaszania grup plastycznych klauzulę podpisuje opiekun grupy. 

 

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


