
Konkurs plastyczny dla młodzieży 
„Choinkowe eko-cudeńka. Konkurs na pracę plastyczną polegającą na 

wykonaniu ozdoby choinkowej w formie bombki lub anioła.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Żychlin.

2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie ozdoby choinkowej spełniającej 

następujące kryteria:

1. Ozdoba  musi  być  wykonana  wyłącznie  z  materiałów  naturalnych  lub  ekologicznych, 

ulegających biodegradacji  (np.  papier,  karton, tektura falista,  sznurek naturalny,  juta, 

sizal, słoma, ziarna, patyki, makaron, itp)

2. W  wykonaniu  ozdoby  unikamy  elementów  plastikowych  i  wykonanych  z  tworzyw 

sztucznych  –  wyjątkiem  może  być  kula  styropianowa  lub  stożek  będący  podstawą 

bombki lub anioła. 

3. Nie  używamy  gotowych  elementów  ozdobnych  (cekinów,  guzików,  gotowych 

elementów piankowych, itp.)

4. W projekcie ozdoby należy umieścić zawieszkę pozwalającą umieścić pracę na choince.

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę. 

4. Do pracy należy dołączyć należy kartę informacyjną z danymi uczestnika: imię, nazwisko, 

data urodzenia, adres, telefon, e-mail, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje uczestnik, 

nazwisko nauczyciela (instruktora, rodzica), pod którego kierunkiem praca została wykonana 

(wzór karty informacyjnej stanowi zał. do regulaminu). Kartę należy wypełnić czytelnie. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie pisemnego oświadczenia rodziców 

uczestnika zezwalające na udział dziecka w konkursie i wykorzystanie nadesłanej pracy przez 

organizatora na formularzu oświadczenia dołączanym do regulaminu.

6. Kryteria oceny prac:

 -   spełnienie kryteriów formalnych określonych w punkcie 2 regulaminu,



– pomysłowość i oryginalność w zakresie wykorzystania materiałów ekologicznych w 

projekcie ozdoby konkursowej,

– walory artystyczne pracy (forma, rodzaj wykorzystanych technik, kolorystyka, zachowanie 

proporcji,  itp.)

– estetyka pracy, staranność wykonania.

7. Organizator konkursu – Żychliński Dom Kultury powoła komisję konkursową, która dokona 

oceny prac i wyłoni laureatów I, II, III miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania 

nagród ex aequo. 

8. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne wysokości: I miejsce – 150 zł, II miejsce – 100 

zł, III miejsce – 50 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega żadnej zmianie.

10.Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace oryginalne, będące efektem samodzielnej 

pracy autora.  

11.Terminy obowiązujące w konkursie:

- ogłoszenie konkursu –  7 listopada 2019 

- dostarczanie prac do sekretariatu Żychlińskiego Domu Kultury do 6 grudnia 2019 

– ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych ŻDK do 10 grudnia 2019

– Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

12. Uwagi końcowe:

– Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Ozdoby, które wpłyną na 

konkurs będą wyeksponowane w ŻDK. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej 

publikacji i reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji danych laureatów 

konkursu.

– Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu.

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i terminach konkursu.

13. Informacji na temat konkursu udziela koordynator: Renata Dziuba, tel. 500 301 405 



Karta informacyjna:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Klasa 

Telefon kontaktowy 

Nazwisko nauczyciela (instruktora, 
rodzica), pod którego kierunkiem 
praca została wykonana

Nazwa i adres placówki



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 
Konkursu Poetycko-Plastycznego na poetycką pocztówkę „Z widokiem na zimę” 

organizowany przez Żychliński Dom Kultury

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie metryczki 
zgłoszenia w konkursie plastycznym 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.

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

(podpis rodzica, opiekuna)

mailto:kontakt@zedek.pl

