
Załącznik 
do Zarządzenia nr 15/2020 

Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej 
z dnia 11 września 2020 roku 

 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 

pt. „Życie na wsi – namaluj z babcią, narysuj z dziadkiem” pod patronatem Pawła 

Lisowskiego, starosty słupskiego. 

 

1. Organizatorami konkursu są: powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w 

Słupsku. 

2. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 25 września 2020 roku. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Życie na wsi – namaluj z babcią, narysuj z 

dziadkiem”.   
 

Cele konkursu: 

 1. Pobudzenie wrażliwości plastycznej. 

 2. Zainteresowanie uczestników pięknem otaczającego nas świata. 

 3. Rozwijanie kreatywności i pobudzenie wyobraźni u dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział rodziny (przynajmniej jedno dziecko) z powiatu 

słupskiego i Słupska.  
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: kat. I – rysunek wykonany kredkami, kat. 

II – malunek wykonany farbami.  

3. Pracę konkursową należy dosłać/złożyć pod adres: Centrum Edukacji Regionalnej w 

Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Słupsk, do dnia 25 września 2020 r. roku 

wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi (autorskimi), wykonanymi 

kredkami lub farbami. Rodzaj farb i kredek dowolny. Format prac nie może być 

większy niż A3. 
5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

6. Każdy zgłaszający pracę na konkurs powinien ją opatrzyć tytułem oraz swoimi 

danymi: imię i nazwisko, adres domowy, numer telefonu i adres e-mail (metka 

dołączona 

do regulaminu). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem 

konkursu. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu pozyskiwane są wyłącznie do celów 

przeprowadzenia konkursu. 

8. Naruszenie któregokolwiek z warunków zawartych w regulaminie będzie jednoznaczne 

z niezakwalifikowaniem pracy do konkursu. 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Nadesłane prace konkursowe będą publikowane na stronie internetowej pod adresem 

www.cer.slupsk.pl oraz na fanpage Centrum Edukacji Regionalnej. Każdy internauta 

będzie mógł im przyznać swoje polubienie, oddając tym samym swój głos.  

2. Organizatorzy powołają jury, które wyłoni laureatów konkursu spośród przesłanych 

prac – weźmie przy tym pod uwagę liczbę polubień osiągniętych w trakcie głosowania 

internetowego. 

3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność. 

http://www.cer.slupsk.pl/


4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28 września 2020 roku (poniedziałek). 

Dodatkowo informacja o laureatach (ich imiona i nazwiska) zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej organizatora. 

5. Nagrody w konkursie będą mieć charakter rzeczowy i zostaną przyznawane za miejsca: 

1 – 3 w każdej kategorii (I miejsce - karta podarunkowa 250 zł; II miejsce – karta 

podarunkowa 200 zł; III miejsce – karta podarunkowa 100 zł).  

6. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, jak i również prawo 

do nieprzyznania nagród.  

7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

8. Nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą tradycyjną nie podlegają zamianie 

na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 

9. Organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy pokonkursowej. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień zawartych 

w niniejszym regulaminie. 

2. Przekazanie pracy konkursowej oznacza zgodę na publikowanie jej oraz ewentualnych 

nagrań audio-wizualnych prac na stronach internetowych organizatorów oraz w innych 

publikatorach. 

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach internetowych 

organizatorów: www.cer.slupsk.pl, www.powiat.slupsk.pl 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń 

mających wpływ na organizowany konkurs; 

b) odstąpienia od organizowania konkursu z ważnych przyczyn po stronie    

organizatorów; 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac; 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cer.slupsk.pl/
http://www.powiat.slupsk.pl/


 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

OPIEKUNA/DOROSŁEGO UCZESTNIKA  

 

Wyrażam chęć udziału w konkursie plastycznym „Życie na wsi – namaluj z babcią, narysuj z 

dziadkiem” 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu plastycznego „Życie na wsi 

– namaluj z babcią, narysuj z dziadkiem” i akceptuję jego postanowienia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na odwrocie zgłoszonej 

pracy plastycznej w zakresie potrzebnym do przeprowadzania konkursu plastycznego „Życie 

na wsi – namaluj z babcią, narysuj z dziadkiem” przez Centrum Edukacji Regionalnej z siedzibą 

w Słupsku (adres: 76-200 Słupsk, ulica Szarych Szeregów 14B lok. B03-B04, REGON: 

220351700, NIP: 839 300 84 15) wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego 

pod numerem 1/2007. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługującym mi prawie dostępu 

do moich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia 

i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli 

są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo 

gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego 

pisemnego żądania bezpośrednio do Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie mojego wizerunku oraz imienia 

i nazwiska w materiałach pokonkursowych, w tym: tekstowych, audio, audio-wizualnych i 

fotograficznych wykonanych w trakcie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Życie na wsi – 

namaluj z babcią, narysuj z dziadkiem” i rozpowszechnianych przez Centrum Edukacji 

Regionalnej w Słupsku za pośrednictwem różnych publikatorów. Zgoda niniejsza obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie 

materiałów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Centrum Edukacji Regionalnej 

w Słupsku na całym świecie, bez ograniczeń czasowych. Wyrażam także zgodę na podanie do 

publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas uroczystego rozstrzygnięcia 

konkursu. 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

 

 

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

    miejscowość i data                         podpis (imię i nazwisko) 

 



 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie moich danych osobowych (podpis: imię i nazwisko u dołu  

niniejszej zgody) oraz danych osobowych mojego dziecka zawartych na odwrocie pracy 

plastycznej w zakresie potrzebnym  do  przeprowadzania konkursu plastycznego „Życie na wsi 

– namaluj z babcią, narysuj z dziadkiem” przez Centrum Edukacji Regionalnej z siedzibą w 

Słupsku (adres: 76-200 Słupsk, ulica Szarych Szeregów 14B lok. B03-B04, REGON: 

220351700, NIP: 839 300 84 15) wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego 

pod numerem 1/2007. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługującym mi prawie dostępu 

do moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka oraz do żądania ich 

uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania 

lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane 

z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Centrum Edukacji 

Regionalnej w Słupsku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie wizerunku oraz imienia 

i nazwiska mojego dziecka w materiałach pokonkursowych, w tym: tekstowych, audio, audio-

wizualnych i fotograficznych wykonanych w trakcie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego 

„Życie na wsi – namaluj z babcią, narysuj z dziadkiem” i rozpowszechnianych przez Centrum 

Edukacji Regionalnej w Słupsku za pośrednictwem różnych publikatorów. Zgoda niniejsza 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 

rozpowszechnianie materiałów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Centrum 

Edukacji Regionalnej w Słupsku na całym świecie, bez ograniczeń czasowych. Wyrażam także 

zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka podczas 

uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

 

 

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

miejscowość i data         podpis (imię i nazwisko) rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku z 

siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Słupsk. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacji Regionalnej możliwy jest pod 

numerem telefonu: 59 844 57 58 oraz adresem e-mail: biuro@cer.slupsk.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

4. Pani/Pana dane przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.* 

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie 

umowy lub zgody. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi.  

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego za niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. 

Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych może skutkować niezakwalifikowaniem w Konkursie. 

 

Zgodnie z art. 6. ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb powyższego Konkursu.  

 

…...…………………        …...…………………. 

  Data          Podpis 
 

mailto:biuro@cer.slupsk.pl


 

METKA DO PRACY KONKURSOWEJ 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

 

 

 

 

TYTUŁ PRACY 

 

 

 

 

 

KATEGORIA (KREDKI, FARBY) 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO (OPIEKUNA) 

 

 

 

 

TELEFON I ADRES E-MAIL 

(OPIEKUNA) – (niezbędne do kontaktu w 

przypadku wygranej) 

 

 

 

 

 

 

DATA I PODPIS 

 

 

 

 

 


