
PIĘKNO DRZEMIĄCE W WULKANACH 
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU OD 6 DO 16 LAT 

Edycja VIII – 2019 r. 
 

    REGULAMIN 

1.       Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. 

2.       Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem                    

lub procesem wulkanicznym. 

3.       W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę 

wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty                            

i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp. 

4.       Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok), dowolną techniką plastyczną (farba, 

tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne). 

5.       Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, nie może być 

skopiowana  z Internetu, innej pracy plastycznej, książki itp. 

6.       Na karcie zgłoszenia należy podać kategorię konkursową. 

7.       Karta zgłoszenia powinna być czytelnie wypełniona i przyklejona na odwrocie 

pracy.  Prace bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. Nie będą 

przyjmowane prace zbiorowe, przestrzenne, sypkie lub z elementami 

wystającymi. 

8.       Prace należy dostarczyć lub przesłać do 6 kwietnia 2019 r. (koszty przesyłki pokrywa 

uczestnik), na adres Muzeum Złota  lub Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji (Sekretariat). 

9    Organizator nie bierze odpowiedzialności, za ewentualne uszkodzenia prac w transporcie 

pocztowym (prace konkursowe należy przesyłać i zabezpieczyć tak, aby nie uległy zniszczeniu 

podczas transportu). 

10       Prace oceniane będą według następujących kategorii: 

                I kategoria – klasa I-III Szkoła Podstawowa 

               II kategoria – klasa IV-VI Szkoła Podstawowa 

              III kategoria – klasa VII – VIII Szkoła Podstawowa i klasa III Gimnazjum 

              IV kategoria - Ośrodki Szkolno –Wychowawcze 

11.       Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach do 30 kwietnia 2019 r., 

12.       Po rozstrzygnięciu konkursu, prace laureatów przechodzą na własność organizatorów, 

pozostałe  można odebrać osobiście.  

13.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac i ich publikowania, oraz 

przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania w celach promocyjnych, materiałów 

filmowych i fotograficznych  (w tym wizerunku laureatów), wykonanych podczas podsumowania 

konkursu.           

14.       Nagrody należy odebrać osobiście, w wyjątkowych wypadkach dopuszcza 

się odebranie nagrody przez pośrednika. Nagrody nie będą przesyłane pocztą. 

Nieodebrane nagrody będą automatycznie przechodziły na rzecz kolejnej edycji.  

15.      Prace należy dostarczyć wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Prace bez 

załącznika nie będą brały udziału w konkursie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZATORZY KONKURSU : 

 

Muzeum Złota w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji. 

 

 

ADRES : 

                Muzeum Złota                                                 

                ul. Zaułek 2                                                     

                59-500 Złotoryja                                             

                tel. 76/8782985                                               

                e-mail: muzeumzlota@o2.pl 

                 

 

INFORMACJE: 

               tel. 76/8782985 
 

Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu również na stronie: www.zokir.pl, 

www.facebook.com/muzeumzlota 

 

 

                  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży                                                                   

Edycja VIII - "Piękno drzemiące w wulkanach" 

 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

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

 Kategoria konkursowa: 

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

 Adres pocztowy/szkoła: 

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

 

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

 Telefon /e-mail 

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

 Tytuł pracy: 

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

  

 Imię i nazwisko opiekuna 

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

    Uwaga ! Kartę należy wypełnić czytelnie i dobrze przykleić na odwrocie pracy. 

     

 

mailto:muzeumzlota@o2.pl
http://www.zokir.pl/
http://www.facebook.com/muzeumzlota


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO                          

„PIĘKNO DRZEMIĄCE W WULKANACH” – OŚWIADCZENIE OPIEKUNA,                              

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

(Imię, nazwisko i adres zamieszkania opiekuna/ rodzica)  

…….……………………………………………………......................................................... 

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

Działajac jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej: 

……………………………………………………………………………………………., 

(imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka) 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Piękno 

drzemiące w wulkanach”- edycja VIII, organizowanego przez Muzeum Złota - Dział 

Muzealny Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział syna/córki, podopiecznego/podopiecznej 

w Konkursie.  

2. Wyrażam zgodę oraz upoważniam Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Pracy 

konkursowej Dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i jego 

promocji a w szczególności do: publicznego wystawiania, wyświetlania                             

i prezentacji Pracy konkursowej (w tym na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych), wytwarzania egzemplarzy Pracy konkursowej techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Zapisywania 

Pracy konkursowej w pamięci komputera lub sieci informatycznej w celu 

późniejszego wykorzystania przez Organizatora, rozpowszechniania Pracy 

konkursowej, w szczególności poprzez prezentowanie Pracy w postaci ilustracji, 

zdjęć, jak również publikowanie prac konkursowych filmowanie, fotografowanie oraz 

wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego oraz Dziecka w związku             

z prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z przeprowadzenia konkursu jak również na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka na stronach internetowych Organizatora. 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 osobowych) tzw. 

RODO (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016).  

3. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania 

pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową od Organizatora dot. 

Konkursu.  

 



      Zgodnie z art. 13 RODO, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5  

                59-500 Złotoryja, NIP: 694-000-72-83 informuje, iż: 

1) dane osobowe Pana/Pani dziecka/podopiecznego w zakresie obejmującym imię               

i nazwisko, wiek, kategorię, adres, oraz nazwa i adres szkoły będą przetwarzane             

w celu uczestnictwa w Konkursie i jego promocji  oraz w celach realizacji zadań 

statutowych ZOKiR - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia                

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

2) podstawą przetwarzania danych jest zgoda opiekuna uczestnika, wyrażona poprzez 

złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją zgodnie z art. 9 ust.2 lit.                

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.   

3) administratorem danych osobowych jest Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, 

pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, NIP: 694-000-72-83, tel. 76/8783374; kontakt                  

z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zlotoryja.pl, tel. 76 8779164  

4) ma Pan/Pani prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania, 

usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo                           

do wniesienia skargi do organu nadzorczego; opiekunowi uczestnika konkursu 

przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym 

momencie, dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji konkursu lub 

przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych                 

i w stosunku do niego;  

5) odbiorcami danych osobowych dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione                      

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6) podanie danych dziecka jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji    

Konkursu i uczestnictwa w Konkursie, odmowa ich podania jest równoznaczna                

z brakiem możliwości uczestnictwa w  Konkursie plastycznym „Piękno drzemiące 

w wulkanach” – edycja VIII. 

7) przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw autorskich 

do Prac konkursowych, a także rozliczenia przyznanych nagród zgodnie                           

z warunkami Konkursu 

             

 

………………………………………….                    …………………………………………..  

 nr telefonu opiekuna, rodzica                                       czytelny podpis opiekuna uczestnika 
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