
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ   POD TYTUŁEM 

   „Radości czas, Świąt blask” 

 
Celem Konkursu jest: 

 rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 wykonanie oryginalnego projektu karty, którego użyje Dom Kultury wysyłając 
życzenia świąteczne 

 
Organizatorem Konkursu jest: 
Kutnowski Dom Kultury 
ul. Żółkiewskiego 4 
99-302 Kutno 
tel. (24) 254 21 37, 254 67 97 
 

Informacji na temat Konkursu udziela instruktor Agnieszka Dąbrowska-Walczak 
 
 

 KONKURS ODBYWA SIĘ NA TERENIE POWIATU KUTNOWSKIEGO 
 

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 0-VIII 
 
 Prace mogą być wykonane w szkole pod kierunkiem nauczyciela lub                                                                                                       
indywidualnie w domu. 
 

 Tematyka : motywy kojarzące się ze Świętami Bożego Narodzenia, 
konwencja kartki świątecznej 
 

 Praca nadesłana na Konkurs musi być wykonana samodzielnie. Uczestnik do 
konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

 

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (np. ołówek, kredka, 
            pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). Bardzo wypukłe techniki quilling,        
 przyklejane makarony, plastelina i inne nie będą brane pod uwagę przy ocenie. 

 

  Format pracy A4 lub A5, pojedyncza kartka bez złożenia. Nie ma potrzeby 
projektowania wnętrza, oceniana będzie strona wierzchnia kartki. 
 

 Praca na odwrocie musi być podpisana w następujący sposób: imię i 
nazwisko, wiek, dane szkoły lub telefon kontaktowy rodzica. 
W załączeniu (na końcu regulaminu), do zamieszczenia na odwrocie pracy ZGODA 
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – na wykorzystanie danych dziecka. 
 

 Termin zgłaszania prac upływa 10 listopada 2018r. 

 

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Grand prix 
konkursu czyli nagroda główna, otrzyma również pakiet wydrukowanych kart . 
 



 

 O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną 
powiadomieni. 
 

 

 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 
            wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 

liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w           
innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania a także 
prezentowania prac na wystawie. 
 

 Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie 
przez 

           Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. 
 

 Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac 
do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora 
prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – wykorzystanie danych dziecka 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu 
realizacji KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ POD TYTUŁEM „Radości 

czas, Świąt blask”? 

 

 TAK  NIE 

 

…………………………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna 

 W związku z realizacją wymogów §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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy 
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 
z tym związanych: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w 

Kutnie 99-302 przy Żółkiewskiego 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Izabela Sikorska,  

e-mail: rodokdk@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a, lub 

b) w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz do podjęcia niezbędnych 

działań przed jej zawarciem. 

1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) osoby i podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych 

b) osoby i podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

uśnięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

• niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

• trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli odbywa się na 
podstawie Pana/Panią zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości realizacji określonych czynności. 


