
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY STARE BABICE  pt. „Rysujemy myszkę Hanię” 

           

        I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury Stare Babice („Organizator”).  

2. Celem głównym Konkursu jest zachęcenie dzieci do sięgania po współczesną literaturę dziecięcą. 

3. Celem dodatkowym Konkursu jest rozbudzanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności 

twórczych dzieci, jak również promowanie młodych talentów plastycznych i artystycznych.  

4. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w okresie od dnia 28 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 

2020r. na zasadach opisanych w punkcie III Regulaminu.     

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci, które posiadają miejsce 

zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Stare Babice, oraz które do dnia zgłoszenia udziału 

w Konkursie nie ukończyły 10 roku życia („Uczestnicy”). 

 

        II. ZADANIE KONKURSOWE ORAZ ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO KONKURSU 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie przedstawiała małą 

myszkę Hanię z książki pt: „Myszka Hania”, autorstwa B. Mikulskiej.  

2. Pracę plastyczną należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie 

przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.  

3. Praca plastyczna musi być wykona przez jednego autora/Uczestnika, samodzielnie, bez pomocy 

osób trzecich.  

4. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. 

5. Pracę plastyczną należy przesłać do Organizatora na adres e-mail kontakt@domkultury-

starebabice.pl  w formie pliku jpg. (zdjęcia wykonanego w dobrej jakość – umożliwiającego ocenę 

pracy przez komisję konkursową) lub czytelnego skanu.  

6. W treści wiadomości e-mail należy zawrzeć imię, nazwisko i wiek Uczestnika, imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oraz klauzulę zgody o poniższej treści: Oświadczam, 

że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu pt. Rysujemy myszkę Hanię - dostępnym na 

stronie internetowej Domu Kultury, w tym z zasadami przetwarzania moich i mojego dziecka danych 

osobowych. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w 

celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez Dom Kultury Stare Babice. Wiem, o prawie i do 

odwołania zgody w każdym czasie. 

7. Praca plastyczna zgłoszona lub wykonana niezgodnie z Regulaminem lub otrzymane po terminie 

nie będzie brana pod uwagę przez Organizatora.  

 

      III. KRYTERIA OCENY PRACY, ZASADY OGŁOSZENIA WYNIKÓW I WRĘCZANIE NAGRODY  

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową (3 osobową) powołaną przez 

Organizatora. 

2. Kryterium oceny prac plastycznych będzie:  

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu oraz celami Konkursu,  

b. oryginalność pracy, 
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 c. samodzielność w wykonywaniu pracy biorąc pod uwagę wiek dziecka, 

 d. walory artystyczne.   

3. Organizator przewidział nagrodę dla autora najlepszej pracy („Laureat”) - książkę pt. „Myszka 

Hania” autorstwa Barbary Mikulskiej z imienną dedykacją dla Laureata oraz autografem autorki na 

pierwszej stronie książki. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r.  

5. O wynikach Konkursu rodzice/opiekunowie prawni Laureata zostaną poinformowani mailowo, na 

adres wskazany w zgłoszeniu. 

6. Imię i nazwisko Laureata zostanie opublikowane/podane do publicznej wiadomości na oficjalnym 

fanpage Domu Kultury Stare Babice na portalu społecznościowym Facebook . 

7. Nagrodę będzie można odebrać w Domu Kultury Stare Babice po wcześniejszym umówieniu się. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie rodziców/opiekunów prawnych Laureata. 
 

        IV. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – ART. 13 RODO. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych - przetwarzanych na zasadach i podstawach prawnych szczegółowo określonych w pkt. 

3 poniżej jest Organizator - Dom Kultury Stare Babice.  

2. Organizator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko Uczestników oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych, wiek Uczestnika, adres e-mail. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów w 

następujących celach i na następujących podstawach prawnych:  

a. w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie oraz jego organizacji i 

przeprowadzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem – podstawą przetwarzania jest dobrowolna 

zgoda rodziców/opiekunów prawnych Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być 

wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej 

wycofaniem. Wyrażenie zgody i podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 2  

powyżej jest w pełni świadome i dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie.  Zgodę można 

wycofać poprzez kontakt z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@domkultury-starebabice.pl . 

b. celu rozstrzygnięcia Konkursu, w tym kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnym Laureata,  

wydania i doręczenia nagrody oraz poinformowania o Laureacie na oficjalnym fanpage 

Organizatora na portalu społecznościowym Facebook – podstawą przetwarzania jest uzasadniony 

interes Organizatora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 

c. w celu realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych związanych z 

rozliczalnością tj. przechowywaniem dowodów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (art. 6 

ust. 1lit. c RODO). 

4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu odwołania zgody i/lub przez okres 

przewidziany przepisami prawa związanymi z rozliczalnością. 

5. W przypadku Uczestników, którzy nie zostali Laureatami – ich dane osobowe oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych -  zostaną niezwłocznie usunięte przez Organizatora. 

6. Dane osobowe Laureata Konkursu w zakresie jego imienia i nazwiska – zostaną podane do 

publicznej wiadomości poprzez publikację stosownej informacji na oficjalnym fanpage Organizatora 

na portalu społecznościowym Facebook. W tym przypadku odbiorcami danych osobowych będą 

użytkownicy ww. portalu.  

7. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o prawach 

przysługujących na podstawie RODO - są dostępne u Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod 

adresem e-mail: iod@domkultury-starebabice.pl . 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez rodziców/opiekunów prawnych 

Uczestników błędnych danych.  

9. Wysłanie pracy konkursowej na podany adres e-mail wraz z klauzulą zgody oznacza zrozumienie 

i akceptację zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie.  
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez 

Uczestników/jego rodziców/opiekunów prawnych w zw. z Konkursem, w tym w przypadku nie 

przyznania nagrody.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

4. Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Domu Kultury Stare Babice – 

www.domkultury-starebabice.pl i na oficjalnym fanpage Domu Kultury Stare Babice na portalu 

społecznościowym Facebook . 

 

http://www.domkultury-starebabice/

