
 

KOCHAM POLSKĘ- Konkurs Plastyczny 
  

Organizatorem konkursu jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie 

Puck 

1. Praca o tematyce patriotycznej. 

2. Technika wykonania prac dowolna (ołówek, farby, kredki, pastele). Praca 

powinna być płaska umożliwiająca prezentację w antyramie. Format A3.  

3. Cele: 

Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz postawy 

szacunku wobec „małej ojczyzny”. 

Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji. 

Prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu. 

4. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Puck. Prace 

plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

KATEGORIA I – uczniowie klas 0-4 szkoły podstawowej 

KATEGORIA II – uczniowie klas 5 –8 szkoły podstawowej 

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę malarską lub 

rysunkową. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być 

wykonana samodzielnie i indywidualnie. Do pracy plastycznej należy 

załączyć ZAŁĄCZNIK NR 1, wypełniony pismem drukowanym oraz 

podpisany przez opiekuna prawnego ucznia.                                         

Miejsce złożenia prac lub wysyłki: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck                                             ul. 

10 Lutego29                                                                                                       84-

100 Puck 

Osoba do kontaktu: Wiesława Roszman Sellin tel. 58 673 56 51  

Czas nadsyłania prac do 15 maja 2020. 

Rozstrzygniecie konkursu do końca maja 2020 



Jury konkursu przyzna 1,2 i 3 nagrodę i wyróżnienia za prace 

plastyczne w obu kategoriach wiekowych Laureaci konkursu otrzymają 

dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody. Jury konkursu zastrzega sobie 

możliwość innego podziału nagród. 

Prace plastyczne dostarczone na konkurs przechodzą  

na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, 

publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności 

finansowych. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką 

zapisu i wykorzystania zarejestrowanych materiałów do celów edukacyjnych i 

popularyzatorskich. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1   
  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

 „KOCHAM POLSKĘ” 

Tytuł pracy .................................................................................................................... 

Inspiracja (wydarzenie lub miejsce, którego dotyczy praca )…………........................ 

……………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko autora.................................................................................................. 

Kategoria wiekowa (I, II ) .................................................................................. 

Klasa ............................................................................................................................ 

Wiek uczestnika............................................................................................................ 

Adres (miejscowość, adres, telefon) ......................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w konkursie „Kocham Polskę” oraz na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu plastycznego „Kocham Polskę” 

  

...........................................................................................................................(imię i nazwisko autora) 

w celach wynikających z regulaminu konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Poprzez przekazanie pracy na konkurs 

nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie prawa majątkowe do niej na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231). Wyrażam zgodę na opublikowanie 

imienia i nazwiska mojego dziecka / podopiecznego oraz wizerunku we wszystkich publikacjach 

związanych z konkursem „Kocham Polskę”,  
w tym na nośnikach cyfrowych. Dane osobowe podaję dobrowolnie, mam świadomość, iż są one 

niezbędne  

do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Oświadczam, iż znam i akceptuję warunki 

regulaminu konkursu „Kocham Polskę” 

  

                                                   

                                                                         ............................................................................. 

                                                                            (data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

  



  

Klauzula informacyjna 

                                                         

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 

adres: ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, tel. 58 673 16 55, e-mail: oksit@oksit.puck.pl 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych 

adres e-mail: iod@oksitpuck.pl 

3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu realizacji 

Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (wyłonienie 

zwycięscy w konkursie plastycznym) 

4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i 

uczestników- za ich zgodą działań OKSiT. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz. 67 

5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, 

wizerunek. 

6. Dostęp do danych mają podmioty administracji publicznej i podmioty wymiaru sprawiedliwości, 

czytelnicy lokalnej prasy, użytkownicy stron internetowych oksitpuck.pl, gmina.puck.pl, 

kaszuby24.pl i ich portali społecznościowych 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8.  Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia zgody w 

danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu  

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się profilowaniem. 

9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostały zebrane. 
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