
III  GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

''NIEDZIELA JEST BOSKA''. 

- A Ty jak spędzasz niedzielę?

REGULAMIN 

2019 rok

§ 1 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga przy Parafii 

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach 

nr KRS 0000257298 ul. Kościelna 8,  83-120 Subkowy

www.subkowy.kolping.org.pl;  e-mail: subkowy@kolping.org.pl.

§ 2 Cele konkursu

1. Promocja  "NIEDZIELI"  jako  dnia  Pańskiego,  który  powinien  być  dniem  modlitwy  

i świętowania. 

2. Wyłonienie prac plastycznych, które najcelniej ukażą ideę konkursu:  „NIEDZIELA JEST

BOSKA” -  A Ty jak spędzasz niedzielę ? - namaluj - 

3. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie. 

4. Rozwijanie  umiejętności  plastycznych  wśród  dzieci  i  młodzieży  posługującymi  

się różnymi technikami plastycznymi. 
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§ 3 Temat konkursu

"Niedziela jest Boska" - A Ty jak spędzasz niedzielę? – namaluj

§ 4 Uczestnicy konkursu

Uczestnikami  konkursu  plastycznego  mogą  być  uczniowie  szkoły  podstawowej  

i gimnazjum z terenu parafii i gminy Subkowy.

§ 5 Założenia organizacyjne

1. Konkurs  zostanie  przeprowadzony  za  pośrednictwem  szkół  podstawowych  

i gimnazjum, w następujących kategoriach wiekowych: 

a. Szkoły podstawowe klasy I-III 

b. Szkoły podstawowe klasy IV-VIII 

c. Gimnazjum 

2. Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej

niepublikowanymi. 

3. Wymagania:  praca na papierze  formatu  A3,  ewentualnie  A4 wykonana  techniką  płaską:

rysowanie, malowanie, wydzieranie, technika collage itp.

4. Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) - umieszczoną na odwrocie pracy,  

która powinna zawierać: tytuł pracy plastycznej, imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, imię  

i  nazwisko  nauczyciela,  a  także  załącznik  nr  2  (OŚWIADCZENIE  rodzica/opiekuna

prawnego). 

5. Prace  należy  składać  lub  przesyłać  na  adres:  Parafia  Św.  Stanisława  BiM  

w Subkowach ul. Kościelna 8; 83-120 Subkowy, z dopiskiem „NIEDZIELA JEST BOSKA",

lub bezpośrednio do członków stowarzyszenia.
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6. Termin składania prac do 22.04.2019 r.   

7. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu. 

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe wg. kategorii wiekowych. 

9. Ogłoszenie  wyników  nastąpi  poprzez  opublikowanie  listy  nagrodzonych  uczestników

w parafialnej  gazetce  „EMAUS”,  na  stronie  internetowej:  www.subkowy.kolping.org.pl 

oraz podczas ogłoszeń parafialnych po rozstrzygnięciu konkursu. 

10. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i otwarcia wystawy

pokonkursowej  prac.  Wręczenie  nagród  odbędzie  się  1-go  maja na  polance  

przy Domu Parafialnym podczas Majówki z Kolpingiem. 

11. Nadesłanie pracy na konkurs jest  równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu  

oraz  jego  przedstawicieli  wszystkich  warunków  niniejszego  regulaminu,  a  także  

z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  i  udostępnienie  przez  Organizatora  danych

osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu. 

12. Otrzymane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora, który zastrzega

sobie prawo dysponowania nimi. Prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej. 

13. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  udzieleniem  praw  autorskich,  

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych reklamowych i wydawniczych. 

14. Podpisana  karta  zgłoszenia  jest  dowodem na  zapoznanie  się  oraz  akceptacją  regulaminu

konkursu. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Informujemy, że:

1.  Administratorem  podanych  danych  wskazanych  w  zgodzie  na  przetwarzanie  danych

osobowych jest  Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa

 i Męczennika z siedzibą w Subkowach, ul. Kościelna 8, numer KRS 0000257298 zwanym dalej

administratorem. Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  Pani/Pana  danych

osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest  Natalia  Ossowska, e-mail:

subkowy@kolping.org.pl

2. Celem zbierania danych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego, a także w

celach promocji stowarzyszenia i celów statutowych podczas zadania publicznego „BEZ NUDY”

w ramach otrzymanego dofinansowania z Gminy Subkowy na okres nie dłuższy niż 10 lat. 

3.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i  przenoszenia  danych,  jak  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  

oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (tj. przed  25  maja  2018  r.  –  do

Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  natomiast  po  25  maja  2018  r.  –  do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  organizacji  konkursu organizowanego

zadania  publicznego  „BEZ  NUDY”  w  ramach  otrzymanego  dofinansowania  z  Gminy

Subkowy. 

5.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego

po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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Załącznik nr 1

METRYCZKA

„NIEDZIELA JEST BOSKA”
tytuł pracy plastycznej

Wiek

…………………………..

Klasa

…………………………..

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

Adres placówki

Imię i nazwisko nauczyciela

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Stowarzyszenie  Rodzina  Kolpinga  
w Subkowach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  stronie  organizatora:
www.subowy.kolping.org.pl

………………………………………………………

podpis opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/ podpisany

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

(imię i nazwisko, jako opiekun prawny dziecka)

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

(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam,  iż  zapoznałam/zapoznałem  się  z  regulaminem  III  Gminnego  Konkursu

plastycznego  –  „Niedziela  jest  Boska”  -  A  Ty  jak  spędzasz  niedzielę?  i  akceptuję  jego

postanowienia.

 Wyrażam  zgodę  na  udział  niepełnoletniego  córki/syna  w  „Niedziela  jest  Boska”

 -  A  Ty  jak  spędzasz  niedzielę? organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Rodzina  Kolpinga  

w  Subkowach,  zwanym  dalej  Organizatorem.  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  Organizatora

www.subkowy.kolping.org.pl .

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka przez Organizatora  

w celu informowania o wynikach Konkursu, promocji Konkursu i Organizatora.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych „imię i nazwisko” oraz danych

mojego  dziecka:  „imię  i  nazwisko,  wiek,  klasa,  nazwa  szkoły,  nazwisko  nauczyciela”  

przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia dziecku udziału w konkursie. 

Zgody wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia. 

…………………………………..

data i podpis opiekuna prawnego

Informacja  wynikająca  z  art.  13 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawarta jest w regulaminie konkursu. 
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