
Kutnowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym pn. „Co słonko widziało” z okazji Roku Marii Konopnickiej 

REGULAMIN KONKURSU 

Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie przy ul. Żółkiewskiego 4 

(zwany dalej: Organizator). 

 

Uczestnicy konkursu 

Trzy kategorie wiekowe: 

I kategoria wiekowa- dzieci w wieku 5 – 6 lat 

II kategoria wiekowa- dzieci w wieku 7 – 9 lat 

III kategoria wiekowa- dzieci i młodzież w wieku 10 – 12 lat 

Zasady konkursu 

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 13.04 – 13.05.2022 r. 

2. Przedmiot i tematyka konkursu: ilustracja do wybranego wiersza Marii Konopnickiej 

3. Praca nadesłana na Konkurs musi być wykonana samodzielnie. Uczestnik do konkursu może 

zgłosić tylko jedną pracę. 

4. Praca powinna być wykonana samodzielnie, w formacie A4, technika - wyklejanka z papieru  

(praca nie może zawierać elementów tłustych). 

5. Prace należy dostarczyć do 13.05.2022 r. na adres Kutnowskiego Domu Kultury, ul. 

Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno (stanowisko ochrony) lub wysłać pocztą z dopiskiem „Konkurs 

- Co słonko widziało” (Decyduje data stempla) 

Na rewersie pracy konkursowej powinna znajdować się metryczka, zawierająca następujące dane: 

a) imię i nazwisko uczestnika konkursu 

b) wiek uczestnika  

c) adres mailowy do kontaktu 

oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie, o treści: 

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 „Co słonko widziało”. Oświadczam, że praca wykonana przez 

moje dziecko nie narusza niczyich praw autorskich. 

Finał konkursu odbędzie się w dniu 20 maja 2022r. na stronie 

https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury. 

Na stronie Facebook KDK zostanie zamieszczona galeria nagrodzonych prac. 

 

 



Nagrody 

1. W konkursie są do wygrania nagrody rzeczowe ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury. 

2. Organizator poinformuje laureatów konkursu o warunkach odbioru nagrody mailowo na adres 

podany w zgłoszeniu. 

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent w formie pieniężnej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody ogólnej według własnych zasad. 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej 

nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania 

Uczestnika o wynikach konkursu. 

2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu  

i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu 

oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do 

przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,  

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich 

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych 

osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych 

osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez 

podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: 

sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych 

osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”). 

Postanowienia końcowe 

1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny  

z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające  

z niewłaściwego jego zrozumienia. 

4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska i prace laureatów mogą być publikowane na stronie 

internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych. 

5. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

7. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. 


