
Konkurs plastyczny dla dzieci 
,, Zaczarowany ogród bajek i baśni”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Polkowickie Centrum Animacji.
2. Celem konkursu  jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej 
dzieci.

II. Zasady uczestnictwa
1.  Warunkiem przystąpienia  do konkursu jest  wykonanie makiety płaskiej  lub przestrzennej  pt.
„Zaczarowany ogród bajek i baśni”.
2. Prace powinny zostać wykonane w formacie min. 100 cm x 70 cm. 
4.  Prace  przekazane na  konkurs  muszą  stanowić  od  początku do końca  oryginalną  pracę  osób
biorących udział w konkursie. Nie mogą być one:
- obciążone prawami na rzecz osób trzecich,
- plagiatem, kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac,
- wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
5. Każda praca musi zostać opatrzona metryczką (imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres
e-mail).
6. Pracę można wykonać grupowo bądź indywidualnie.
7.  Dostarczenie  pracy  na  Konkurs  równoznaczne  jest  z  akceptacją  warunków  niniejszego  

Regulaminu.
8.  Uczestnikami  Konkursu  są  osoby  niepełnoletnie,  dlatego  warunki  Regulaminu  przyjmuje
i akceptuje w ich imieniu rodzic lub opiekun prawny

III. Kryteria oceny prac
Kryteria oceny prac dotyczyć będą:
- oryginalności,
- trafności ujęcia tematu.
- estetyki wykonania.

IV. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych
1. Własnoręcznie wykonane prace wraz z wypełnioną karta zgłoszeniową należy dostarczyć do
27 maja 2019 r. na adres:

Polkowickie Centrum Animacji
ul. Skalników 4
59-100 Polkowice

2. Prace złożone po terminie lub wykonane zbiorowo nie będą podlegać ocenie Jury.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

V. Nagrody: 
Jury powołane przez organizatora może przyznać nagrodę specjalną oraz w poszczególnych 
kategoriach wiekowych - nagrody główne i wyróżnienia. 
Wręczenie nagród odbędzie się podczas  Przeglądu Twórczości Lokalnej w dniu 31.05.2019 r. 
o godz.15.30.

VI.
Realizując  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  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)  –  dalej  „RODO”,
informujemy, iż:



a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą
w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4;

b) inspektorem ochrony danych w Polkowickim Centrum Animacji jest Pan Krzysztof              
Pukaczewski,e-mail: pukaczewski@hotmail.com

c)  dane  osobowe  Uczestników  Konkursu:  imię  i  nazwisko,  telefon,  wiek  przetwarzane  będą
w ramach  Konkursu  na  zasadach  art.  6  ust.  1  lit  b  RODO,  natomiast  indywidualny,  opisany
imieniem i nazwiskiem wizerunek uczestnika będzie opublikowany jedynie na podstawie wyrażonej
zgody na zasadach art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
d) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
e) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia Konkursu;
f)  Uczestnik  Konkursu  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
h) podanie danych osobowych jest warunkiem umownym uczestnictwa w Konkursie. 


