
REGULAMIN KONKURSU plastycznego „NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”: 

 
Organizator: Sołectwo Chobienia i Chobieński Ośrodek Kultury Chobienia, Rynek 6, 59-305 Rudna 

Email: chok-chobienia@wp.pl www.chok-chobienia.weebly.com 

 

 

 Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Sołectwa Chobienia: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół 

podstawowych, średnich oraz osób dorosłych. 

Kategorie: 

 *dzieci przedszkolne, 

 *dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, 

 *dzieci z klas IV- VII szkoły podstawowej,  

 *dzieci z klas VII- VIII szkoły podstawowej +liceum do 18 lat 

 * osoby powyżej 18 roku życia  

2. Cel konkursu: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i włączanie ich w obchody Święta Niepodległości 

poprzez ręczne wykonanie prac plastycznych narodowych przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 

3. Prace będą oceniane indywidualnie – wykonane przez jedną osobę. 

 

4. Technika wykonania prac jest dowolna ( oceniana jest 1 praca), forma plakatu lub rysunku o formacie minimum A4,  itp.  

5. Do dostarczonych prac  należy dołączyć kartę zgłoszeniową  

6. Prace należy dostarczyć do dnia 10 listopada 2020r na Świetlicę w Chobieni. 

7. Oceny prac dokona powołana przez organizatora- komisja konkursowa.  

8. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, nowatorstwo, staranność wykonania oraz prawidłowe wykorzystanie 

barw oraz symboli narodowościowych. 

 9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

10. O sposobie oraz terminie przekazania nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac w materiałach dotyczących Święta Niepodległości (z podaniem 

autora). 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas dostarczenia.  

13. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.  

14. Nadesłanie/ dostarczenie  prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

15. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, umieszczenie danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na 

stronie internetowej Organizatora.  

16. Organizator: Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia, Rynek 6, 59-305 Rudna Emeil: chok-chobienia@wp.pl; www.chok-

chobienia.weebly.com  

17. Osoby które przebywają na kwarantannie lub izolacji mogą nadesłać zdjęcie wykonanej pracy  i karty zgłoszenia na 

emaila:konkursychobieniasoleckie@wp.pl . 

 

RODO:  

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z 

regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 

z późn. zm.  

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku swojego /dziecka 

biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.  

* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do 

treści danych swoich /dziecka, poprzez poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.  

 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO  

Informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 8439 519, mail: iodags@iodags.pl 3. Dane osobowe moje/dziecka będą 

przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z istnieniem 

Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.  

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.  

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub dziecka w 

konkursie/ przeglądzie.  

http://www.chok-chobienia.weebly.com/
mailto:konkursychobieniasoleckie@wp.pl


 
Karta zgłoszenia 

do konkursu Plastycznego 

„NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”: 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu......................................................................... 

2. Kategoria wiekowa ......................................................................................................  

3. Adres zamieszkania/świetlica  .................................................................................... 

4. Kontakt (nr telefonu).......................................................................................... 

 
RODO:  

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z 

regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 

z późn. zm.  

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku swojego /dziecka 

biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.  

* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do 

treści danych swoich /dziecka, poprzez poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.  

 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO  

Informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 8439 519, mail: iodags@iodags.pl 3. Dane osobowe moje/dziecka będą 

przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z istnieniem 

Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.  

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.  

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub dziecka w 

konkursie/ przeglądzie.  

 

 

 

Podpis zgłaszającego opiekuna ..........................................  


