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REGULAMIN 

I. Organizatorzy konkursu: 

            Ośrodek Wspierania Rodziny ul. Sportowa 1 44-295 Nowa Wieś 
            Konkurs pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lyski. 

II. Tematyka konkursu: 

Praca plastyczna w kategorii tematycznej „MOJA ZIEMIA CZYSTY ŚWIAT  
SZANUJĘ-KOCHAM-DBAM”  propagująca dbanie o naturalne środowisko .Zadaniem 
dzieci jest stworzenie jak najciekawszej pracy. Praca będzie oceniana za oryginalność 
pomysłowość, pracochłonność i staranność wykonania. Treści pracy mogą 
reklamować następujące idee: 
 
- segregacja odpadów 

- kompostowania 

- recyklingu 

- odzysk 

- ochrona przyrody 

 

III. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska. 

2. Rozwijanie poczucia estetyki środowiskowej.  

3. Propagowanie ekologicznego stylu życia. 

5. Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. 

6. Upowszechnianie i utrwalanie postawy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

7. Inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska. 

9. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni. 

 

IV.  Kategorie: 

-  praca plastyczna płaska. 

 

V. Zasady Uczestnictwa: 
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1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lyski . 

2. Prace powinny być wykonane indywidualnie. 

3. Zgłaszane prace powinny być czytelnie opisane drukowanymi literami na 
odwrocie i zawierać następujące informacje: 
- imię i nazwisko autora 
- wiek 
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, kontaktowy numer telefonu 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Format pracy: A3 – wyłącznie . 

6. Technika – dowolna (pastele, kredki, farby, mazaki, wyklejanka, wycinanka, 
wydzieranka itp.) 

7. Na konkurs należy złożyć wyłącznie prace, które nie brały dotychczas udziału 
w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani 
prezentowane. 

8. Prace na konkurs należy  zgłosić w terminie  dostarczenia prac wraz 
z załącznikiem od 15.06.20 r. do 03.07.20r 

9. Prace konkursowe z dopiskiem „MOJA ZIEMIA CZYSTY ŚWIAT” należy składać w 
Ośrodku Wspierania Rodziny ul. Sportowa 1 44-295 Nowa Wieś ( budynek Świetlicy 
Środowiskowej w Nowej Wsi). 

 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do 
nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora konkursu, w każdej formie z 
użyciem wszelkich środków technicznych gdzie wybrane prace laureatów zostaną 
zamieszczane na stronie internetowej www.lyski.pl  ,www.owr.lyski.pl oraz w  
informatorze gminnym.  

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały 
wykonane osobiście. 

12. Ostatecznej oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.07.2020r. 

 

VI .       Ocena i nagrody: 

1. Uczestnicy walczyć będą o nagrody w czterech kategoriach wiekowych:  

I kategoria – dzieci przedszkolne 4-6 lat 

http://www.lyski.pl/
http://www.owr.lyski.pl/
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II kategoria – uczniowie klas I-III 

III kategoria – uczniowie klas IV-VIII 

IV kategoria – uczniowie klas szkoły ponadpodstawowej  

2. Jury Konkursowe będzie oceniało wykonane prace z uwzględnieniem m.in.: treści 
hasła, powiązania z tematem, kreatywności, estetyki wykonania, walorów 
plastycznych i związku hasła z pracą. 

3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatorów. 

4. .O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie oraz za 
pośrednictwem strony internetowej www.owr.lyski.pl i www.lyski.pl. 

5.Każdy uczestnik biorący udział w konkursie otrzyma nagrodę, która będzie do 
odbioru w budynku Ośrodka Wspierania Rodziny ul. Sportowa 1 44-295 Nowa Wieś w 
terminie 15.07.20r. - 17.07.20r. po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. 

 

VII.       Informacje na temat konkursu: 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Ośrodku Wspierania 
Rodziny  pod numerem tel: (032) 43 00 424 . 

VIII.      Postanowienia końcowe: 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania przekazanych 
prac. 

2) uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie 
wizerunku i wykorzystanie go w celach promocyjnych Ośrodka Wspierania 
Rodziny** 

3) Uczestnik konkursu ekologicznego wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego 
wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją zadania w materiałach 
reklamowych w szczególności: w materiałach prasowych oraz stronie internetowej. 

4) Prosimy o zapoznanie z treścią regulaminu wszystkich uczestników konkursu. 

5) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku 
wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na 
ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.owr.pl  

http://www.owr.lyski.pl/
http://www.owr.pl/
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**Zgodę na udział dziecka w konkursie podpisuje rodzic/opiekun prawny (wzór zgody na 
końcu regulaminu – załącznik nr 1 regulaminu). Zgody uczestników konkursu należy 
dostarczyć wraz z dostarczeniem pracy. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu 

I. Dane Uczestnika 

 

Imię i nazwisko Uczestnika 

 

Wiek/klasa 

Adres 
zamieszkania, 
telefon kontaktowy 
 

 

 

  

 

II. Dane przedstawicieli ustawowych: .......................................................................... 

(imię i nazwisko) 

III.  Oświadczenie: 

1. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 
warunki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych 
osobowych, danych osobowych Uczestnika Konkursu, którego jestem przedstawicielem 
ustawowym - zawartych w formularzu konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu. 

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

Miejscowość, data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

IV.     OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Niniejszym udostępniam nieodpłatnie wizerunek Uczestnika utrwalony podczas 
wręczania Laureatom Konkursu nagród oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
wizerunku poprzez jego publikację celu realizacji niniejszego Konkursu oraz promocji. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności strona 
internetowa oraz portal społecznościowy facebook. 

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

Miejscowość, podpis i data przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

V. Ochrona danych osobowych: 

1. Zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, że: 

1) Organizator będzie zbierał następujące dane uczniów i dzieci uczęszczających do 
przedszkoli na terenie Gminy Lyski: imię i nazwisko, wskazanie klasy oraz nazwę placówki 
do której uczęszcza Uczestnik, a także imię i nazwisko oraz adres przedstawicieli 
ustawowych Uczestników. 
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2) Administratorem danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Wspierania Rodziny Agata 
Kostka z siedzibą przy ul. Sportowej 1, 44-295 Nowa Wieś, tel. +48 32 43 00 424. 

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod 
adresem poczty elektronicznej: owr@lyski.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4) Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników przetwarzane 
będą przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników 
w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu. 

5) Każdy z Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie 
wyrażonej zgody, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 

e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na 
podstawie wyrażonej zgody, 

f) a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. 

6) Każdy z Uczestników i  i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę należy przesłać maila na 
adres e-mail: owr@lyski.pl.  

7) Każdy z Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych. 

8) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 

 

mailto:owr@lyski.pl
mailto:owr@lyski.pl

