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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„SZTUKA JEST WIECZNĄ WIOSNĄ” 

ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”,                           

ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków.  

CELE KONKURSU:  

• rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej  

• rozwijanie wyobraźni twórczej  

• pobudzenie wrażliwości na piękno natury 

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z przyjściem wiosny 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży z Pruszkowa i zostanie przeprowadzony w trzech 

kategoriach wiekowych: 

• 4 – 6 l.  

• 7 – 9 l.  

• 10 – 13 l.1 

• Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo - techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich.  

• Format prac: A4 lub A3 (prace bez opraw)  

• Termin przekazywania prac: w siedzibie MOK ul. Bohaterów Warszawy 4  

wyłącznie w dniach 12  - 14 maja 2021 roku w godz. 8:00 – 16:00. 

2. Jury powołuje Organizator konkursu.  

3. Zadaniem jury jest wstępna ocena prac plastycznych zgodnie z ustalonymi kryteriami i dokonanie 

wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronie www.mok-kamyk.pl oraz profilu Facebook 

Miejskiego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” i poddane głosowaniu 

internautów od 24 maja do 30 maja 2021 r.  

Ogłoszenie wyników 1 czerwca 2021 roku.  

4. Nagrodzone zostaną trzy prace z każdej kategorii, które otrzymały największą liczbę głosów.  

5. Nagrodzeni otrzymają nagrody rzeczowe. 

6. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.  

7. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko 1 pracę.  

8. Dostarczone na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac 

podczas ich dostarczania. 

9. Dostarczone na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, 

który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.  

10. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu oraz 

dostarczenie pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym ( załącznik nr 1). 

11. W przypadku, kiedy uczestnik zgłaszany jest przez organizację/instytucję warunkiem uczestnictwa                

w konkursie jest oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu rodziców/opiekunów prawnych 

Uczestnika. 

 
1 Dotyczy ukończonego wieku 

http://www.mok-kamyk.pl/
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PRAWA AUTORSKIE:  

1. Przesyłając pracę do konkursu opiekun prawny przenosi na rzecz Organizatora prawa autorskie do 

dostarczonej  pracy, w zakresie  jej zwielokrotniania dowolną techniką, rozpowszechniania, 

przystosowania oraz publikowania w środkach masowego przekazu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w nagłych przypadkach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie, na stronie internetowej, 

profilu Facebook oraz na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie.  

4. Nagrodzone prace wraz z imionami i nazwiskami ich autorów zostaną zaprezentowane w prasie, na 

stronie internetowej, profilu Facebook oraz na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie. 

5. W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.  

KONTAKT:  

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”  

ul. Bohaterów Warszawy 4 05-800 Pruszków,  

Tel.: /0 22/ 728 39 40 

www.mok-kamyk.pl  

e-mail: instruktorzy@mok-kamyk.pl 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:  

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby biorące udział w konkursie 

plastycznym „Sztuka jest wieczną wiosną” 

 

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna osoby zgłaszające uczestników do konkursu plastycznego „Sztuka jest 

wieczną wiosną” z ramienia organizacji/instytucji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mok-kamyk.pl/
mailto:instruktorzy@mok-kamyk.pl
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY 

 

_________________________________________________________________________ 

 

WIEK AUTORA PRACY 

 

__________________________________________________________________________ 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

DANE KONTAKTOWE (TELEFON, E – MAIL) OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

__________________________________________________________________________ 

NAZWA, ADRES I TELEFON REPREZENTOWANEJ ORGANIZACJI / INSTYTUCJI 2 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika zostali zapoznani z regulaminem konkursu oraz, 

że niniejszy regulamin akceptują.3 

 

        …………………..……………………………….. 

       Czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 
2 jeśli dotyczy 
3 dotyczy sytuacji w której osoba zgłaszającą jest przedstawiciel organizacji/instytucji 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI ORAZ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM „SZTUKA JEST WIECZNĄ WIOSNĄ” 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego 

„Kamyka”, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4, dalej MOK Kamyk. Można się z 

nami skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 

• telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40, 

• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl. 

Inspektor Ochrony Danych 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”), 

• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl. 

Źródło i zakres przetwarzanych danych  

Dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, wiek Pana/Pani dziecka) mogliśmy uzyskać od organizacji/instytucji, 

która zgłosiła Pana/Pani dziecko do udziału w konkursie. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

• realizacji zadań wynikających z zawartej umowy/porozumienia na udział w konkursie, zgodnie art. 6 

ust 1 lit b RODO,  

• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja 

dokumentów,  

• wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, 

wynikających: z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami.  

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie m.in. Facebook, osoby odwiedzające naszą stronę internetową 

oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: hostingowych, wsparcia 

informatycznego, dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego. 

Okres retencji danych 

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

• 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. 

Dz.U. 2018, poz. 217), 

• do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

• do czasu przedawnienia roszczeń. 

Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, 

• prawo do sprostowania danych,  

• prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

• prawo do przenoszenia danych,  

• prawo ograniczenia przetwarzania,  

• prawo wniesienia sprzeciwu, 

• prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym konkursie. 

mailto:sekretariat@mok-kamyk.pl
mailto:iod@mok-kamyk.pl
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Załącznik nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

OSOBY ZGŁASZAJĄCE UCZESTNIKÓW DO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„SZTUKA JEST WIECZNĄ WIOSNĄ” Z RAMIENIA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI 

 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego 

„Kamyka”, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4, dalej MOK Kamyk. Można się z 

nami skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 

• telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40, 

• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl. 

Inspektor Ochrony Danych 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”), 

• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja 

dokumentów,  

• wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, 

wynikających: z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w związku ze 

świadczeniem usług: hostingowych, wsparcia informatycznego, dostawy i wsparcia oprogramowania 

dziedzinowego. 

Okres retencji danych 

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

• 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. 

Dz.U. 2018, poz. 217), 

• do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

• do czasu przedawnienia roszczeń. 

Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, 

• prawo do sprostowania danych,  

• prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

• prawo ograniczenia przetwarzania,  

• prawo wniesienia sprzeciwu, 

• prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie. 

    

mailto:sekretariat@mok-kamyk.pl
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