
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

Z OKAZJI 100-LECIA URODZIN  

ŚW. JANA PAWŁA II 

 

organizowany przez   

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach  
 

 
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zaprasza dzieci z przedszkoli oraz szkół 

podstawowych z terenu Gminy Koluszki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  

pt. „Święty Jan Paweł II oczami dzieci” 

 

 

1. Cele konkursu 
 

• Przybliżenie dzieciom postaci Św. Jana Pawła II w związku  
z przypadającym w 2020 roku stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz 
ustanowieniem bieżącego roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II.  

• Rozbudzenie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności twórczych 
wśród dzieci. 

• Promowanie młodych talentów plastycznych i artystycznych. 

• Stworzenie  możliwości  powszechnego  udziału  dzieci  uzdolnionych  
w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami. 

• Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu 
różnych technik plastycznych. 

 
2. Tematyka i technika konkursu  
 

• Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną o tematyce zgodnej  
z nazwą oraz celem konkursu, tj. mającą przybliżyć wizerunek  
Św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z jego pontyfikatem, odbyte 
podróże oraz inne okoliczności związane z życiem Karola Wojtyły. 

• Prace konkursowe należy wykonać dowolną techniką płaską (rysunek, 
malarstwo, grafika, itp.) na kartonie formatu A4 lub A3.  

• Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy 
podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w metryczce, zgody na przetwarzanie wizerunku oraz zapoznanie się  
z klauzulami informacyjnymi stanowiących załącznik nr 2.  

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie metryczki 
stanowiącej załącznik nr 1 i dołączenie jej  w sposób trwały do pracy  
(na odwrocie zgłaszanej pracy).  

 
 
 



3. Uczestnicy konkursu: 3 kategorie wiekowe 
 
Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki i uczniowie szkół 
podstawowych. Organizator przewiduje następujące kategorie konkursowe: 
 I kategoria   -  przedszkola  
 II kategoria  -  uczniowie klas  I – III  szkół podstawowych 
 III kategoria -  uczniowie klas  IV – VIII  szkół podstawowych 
 

4. Kryteria oceniania prac 
 
Jury powołane przez organizatora oceni prace biorąc pod uwagę : 

• zgodność pracy z tematem, 

• pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy, 

• różnorodność wykorzystanych materiałów,  

• ogólny wyraz artystyczny pracy 
 
5. Terminy 
 
Prace konkursowe wraz z wypełnioną metryczką oraz podpisanymi klauzulami 
zgody należy zapakować do jednej, zamkniętej koperty oraz wrzucić do urny 
znajdującej się przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach od strony  
ul. Teatralnej. Urna będzie wystawiana każdego dnia od poniedziałku do 
piątku w okresie od 25 maja do 12 czerwca 2020 r. w godzinach od 9:00 do 
15:00. 
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej MOK  www.mok-koluszki.pl, na profilu Facebook ośrodka oraz  
w tygodniku „Tydzień w Koluszkach”. 
 

6. Nagrody 

Autorzy najlepszych prac ocenionych przez jury powołane przez organizatora                                                 
otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięzcy konkursu zostaną 
poinformowani telefonicznie o sposobie i terminie odbioru nagrody. 

7. Wernisaż prac 

Nadesłane prace zostaną zaprezentowanie w formie zdjęć na stronie 
internetowej MOK  www.mok-koluszki.pl oraz na profilu Facebooku ośrodka. 

8. Informacje dodatkowe 

 Organizator ma prawo do bezpłatnego eksponowania i wykorzystania prac 
konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora  
w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji.                          
Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.              
Prace, zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, nie mogą być własnością                       
ani zawierać jakichkolwiek elementów utworów osób trzecich. 
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy 
konkursu. 
Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, 

     Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 44  714-58-80 

http://www.mok-koluszki.pl/
http://www.mok-koluszki.pl/


Załącznik nr 1 METRYCZKA  

Imię i nazwisko  uczestnika 

 

 

Wiek uczestnika 
 

Klasa / grupa (w przypadku 

przedszkolaków), do której uczęszcza 

uczestnik  

 

Numer telefonu kontaktowego  

(niezbędny w celu poinformowania o 

ewentualnej wygranej) 

 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

uczestnika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w metryczce 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich  (lub w przypadku wyrażenia 

zgody przez opiekuna – mojego dziecka) zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu 

udziału w konkursie.  

 

…………..…………..…………………………………… 

data czytelny podpis opiekuna 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego (lub w przypadku wyrażenia zgody przez opiekuna – 

mojego dziecka) wizerunku oraz opublikowanie go na stronie internetowej MOK - www.mok-koluszki.pl 

do celów związanych z informacją i promocją imprez kulturalnych, organizowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Koluszkach. Z uwagi na ciągły charakter celów zgoda pozostaje ważna do 

momentu wycofania jej. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania 

wykonane przez organizatora podczas imprez, przeglądów i konkursów mogą zostać umieszczone 

nieodpłatnie na stronie internetowej MOK. Ponadto, jestem świadoma/y, że przysługuje mi 

uprawnienie wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.  

 Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.  

 

…………..…………..…………………………………… 

data czytelny podpis opiekuna 

Klauzula informacyjna 

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul. 3 Maja 2, 
95-040 Koluszki. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer: (44) 714-58-80 
oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mokkoluszki@interia.pl. Administrator wyznaczył 
Inspektora Danych Osobowych, którym jest: Robert Radko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
jest możliwy w formie mailowej pod adresem: iod@koluszki.pl. Administrator przetwarza wyżej 
wymienione dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 

Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres trwania konkursu a po jego 
ustaniu przez okres 72 miesięcy lub do wycofania zgody. 

Zgodnie z przepisami RODO1, względem danych osobowych Pani/Pana dziecka, które będą 
przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, 
prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych; 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (z wyłączeniem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa). 

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

1RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku  
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) (Dz. Urz. UE L 119/1). 

mailto:mokkoluszki@interia.pl
mailto:iod@koluszki.pl

