
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PN. „MOJA PIĘKNA POLSKA” 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego pn. |Moja Piękna Polska” zwanym dalej Konkursem jest 

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki zwane dalej ZCKiT, z siedzibą Rynek 24, 57-200 Ząbkowice 

Śląskie. 

II. Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest: promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu; kształtowanie poczucia więzi 

emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem; propagowanie wiedzy o tematyce 

patriotycznej w formie plastycznej; kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej 

dzieci; czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej; integracja i 

propagowanie pracy zespołowej. 

 

III. Praca konkursowa 

1. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. Praca wykonana na makiecie 80cmx80cm dostarczonej przez ZCKiT przedstawicielowi klasy lub 

grupy, która zgłosi swój udział w konkursie. 

b. Praca Konkursowa winna być opisana (nazwa placówki oraz nazwa grupy) 

c. Technika pracy dowolna. 

d. Praca powinna być wykonana wspólnie przez dzieci z klasy lub grupy przedszkolnej, która zgłosi 

swój udział w Konkursie. 

e. Jedna klasa lub grupa może zgłosić jedną pracę do Konkursu. 

 

IV. Zasady udziału w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Gminy 

Ząbkowice Śląskie.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda Klasa ze szkoły podstawowej Gminy Ząbkowice Śląskie oraz 

Grupa przedszkolna z Przedszkola z Gminy Ząbkowice Śląskie. 

4. Do pracy Konkursowej należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego 

Regulaminu. 

5. Obowiązkiem Uczestników Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie. 

6. Pracę Konkursową wraz z Formularzem należy złożyć do dnia 16 listopada 2021 do siedziby 

Organizatora. 

 

V. Wyłonienie zwycięzcy 

1. Prace Konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach, z których Komisja Konkursowa wyłoni jedną 

zwycięską klasę lub grupę:  

a. Przedszkole Gminy Ząbkowice Śląskie 

b. Klasa 1-5, Szkoła Podstawowa Gminy Ząbkowice Śląskie 

c. Klasa 6-8, Szkoła Podstawowa Gminy Ząbkowice Śląskie 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

a. Paweł Tomczyk – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

b. Witold Wiśniewski – Animator Kultury w ZCKiT 

c. Elżbieta Mostowy – pracownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich 

3. Kryteria oceny: 

a. Estetyka pracy 

b. Oryginalność 

c. Nawiązanie do tematu 

d. Jakość wykonania 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  19 listopada 2021 roku w ZCKiT. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

 

VI. Nagrody 

1. Nagrody główne zostaną przyznane dla jednej klasy lub grupy z każdej kategorii. 

a. Przedszkole Gminy Ząbkowice Śląskie – Kolumna aktywna 

b. Klasa 1-5, Szkoła Podstawowa Gminy Ząbkowice Śląskie – Projektor multimedialny HD 

c. Klasa 6-8, Szkoła Podstawowa Gminy Ząbkowice Śląskie  - Projektor multimedialny HD 

 



VII. Prawa autorskie 

1.  Wszyscy uczestnicy, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi licencji 

niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, 

na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

b. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich 

kanałach dystrybucji, 

c. użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

d. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

e. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym 

w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej – w celach związanych z organizacją i promocją 

Konkursu oraz Organizatora. 

2.     Wszystkie przekazane Organizatorowi egzemplarze prac konkursowych pozostają jego własnością. 

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO).  

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest Ząbkowickie 
Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 24  

3. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów.  

4. Uczestnikom Konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 
przysługuje prawo do:  
a) sprostowania danych,  
b) ograniczenia przetwarzania danych,  
c) wniesienia sprzeciwu,  
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5. Uczestnikom Konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.  
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą poddawane profilowaniu.  
8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania,  

c) adres e-mail d) numer telefonu  
9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2021 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa.  
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Organizatora.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach 

będzie zamieszczona na stronie www.zckit.pl 
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.zckit.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

 

 

 

http://www.zckit.pl/


 

……………………………. 
Pieczęć szkoły  

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU pn. „MOJA PIĘKNA POLSKA” 

 

1. Nazwa i adres szkoły: 

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

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

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

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

2. Klasa/nazwa grupy…………………………………………………………………………………. 

3. Imię i nazwisko wychowawcy klasy/opiekuna grupy 

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

4. Telefon kontaktowy:………………………………………… 

5. e-mail kontaktowy:………………………………............. 

6. Kategoria konkursowa:  

Przedszkole Gminy Ząbkowice Śląskie 

Klasa 1-5, Szkoła Podstawowa Gminy Ząbkowice Śląskie 

Klasa 6-8, Szkoła Podstawowa Gminy Ząbkowice Śląskie 

 

 

………………………………………………………………………. 

Podpis wychowawcy klasy/opiekuna grupy 

 
 
 


