
 

 Regulamin konkursu plastycznego „Las piękny i bogaty”  

§1 Cele konkursu  

Celami konkursu są:  

1. Rozbudzanie wrażliwości dzieci oraz młodzieży na piękno , różnorodność i 

bogactwo lasów.  

2. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych poprzez łączenie 

wyobraźni, spostrzeżeń przyrodniczych zdolności plastycznych 

3. Promowanie Lasów Państwowych w powiecie wołomińskim.  

§2 Organizator konkursu  

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Las piękny i bogaty”  jest Koło Gospodyń 

Wiejskich w Dąbrowicy.  

2. Adres organizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, Dąbrowica 15a, 

05-326 Poświętne.  

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Krystyna 

Kurek – e-mail: kgwdobrowica@wp.pl , tel: 600 696 292.  

§3 Założenia organizacyjne  

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 10 lat.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 

konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage, 

wyklejanki, ). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.  

7. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica lub 

opiekunów prawnych uczestnika konkursu.  

8. Praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie wg następującego 

wzoru: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, telefon kontaktowy, imię i 

nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  



9. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1), 

Oświadczenie uczestnika konkursu ( załącznik nr 2), Zgodę na uczestnictwo 

dziecka w konkursie (załącznik nr 3).  

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace 

zostały złożone.  

11. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.  

12. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminy 

Poświętne www.poswietne.com.pl oraz na stronie na Facebook KGW 

Dąbrowica.  

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator 

konkursu.  

§4 Ocena prac konkursowych  

1. Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 

21września 2022 r. osobiście w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem 

poczty  na adres: Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, Dąbrowica 15a , 05-

326 Poświętne (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs 

plastyczny „Las piękny i bogaty” .  

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż 

zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru 

jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną 

odrzucone.  

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub 

wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.  

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana 

przez organizatora. Kryterium oceny zostało określone na max. 10 punktów 

(można dawać od 0,5 pkt do max określonych), ustalone w następujący sposób:  

- 2 pkt za -zgodność pracy z tematem,  

- 3 pkt za -jakość wykonania,  

- 2 pkt za -oryginalność i pomysłowość,  

- 3 pkt za -walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania. 

5. Prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie podczas imprezy 

integracyjnej „Świetlica wiejska- to bijące serce naszej wsi” w dniu 22.09.2022r 

i wystawce przy stoisku promującym Lasy Państwowe w dniu 25.09.2022r na 

placu przy kościelnym w Poświętnem.  

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  

§5 Ogłoszenie wyników konkursu  

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie 25.09.2022r. 

w Poświętnem po mszy świętej dla dzieci o godz. 10.30 (ok. godz.11.40).  

 

 

 



§6 Nagrody  

1. Organizator konkursu przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz jedno 

wyróżnienie, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w 

konkursie i pamiątkę.  

2. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia 

nagród.  

§7 Klauzula Informacyjna RODO  

1. Administratorem danych osobowych zawartych we zgłoszeniu jest Koło 

Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy z siedzibą :Dąbrowica 15A, 05-326 

Poświętne.  

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

we zgłoszeniu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony 

osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.  

3. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą wykorzystywane tylko 

podczas prowadzenia Konkursu , natomiast będą przechowywane w 

dokumentacji z konkursu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji 

dokumentów.  

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na 

zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO, 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.).  

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w 

RODO.  

§8 Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy 

organizatora.  

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie 

uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również 

nie obciążają organizatora.  

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w 

regulaminie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.  

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 

Załączniki nr 1, 2 i 3. 



 

Załącznik nr 1  

Karta Zgłoszenia do konkursu plastycznego o nazwie „Las piękny i bogaty”  w 

ramach projektu pn. „Smaki lasu-dobre smaki w dąbrowickiej kuchni” 

organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy. 

 

Dane uczestnika (niepełnoletniego) konkursu plastycznego: „Las piękny i 
bogaty” 

Imię i nazwisko  

Adres-miejscowość, 

ulica , nr domu 

 

Telefon rodziców , 

e-mail 

 

Wiek  
(proszę czytelnie wypełnić) 

 

Deklaruję przystąpienie do konkursu plastycznego:  
Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka niezbędnych dla procesu 

realizacji projektu pn. „Smaki i dobro leśne w kuchni rówieńskiej” organizowanego przez Lasy Państwowe w ramach 

konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od kuchni”. Ponadto podpisując niniejszą kartę zgłoszeniową oświadczam, że 

zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zawartych poniżej, w ramach realizacji 

projektu.  
Administratorem danych osobowych jest Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy.  
Dane kontaktowe: Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy 15a, 05-326 Poświętne tel: 600 696 292, e-mail: 

kgwdabrowica@wp.pl  
Syna/Córki dane osobowe:  
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwanego RODO, w celu realizacji projektu pn. „Smaki i 

dobro leśne w kuchni rówieńskiej” organizowanego przez Lasy Państwowe w ramach konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich 

„Natura od kuchni”.  
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;  

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;  

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.  
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i 

na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.  

 

 

………..………                                              ……….. ………..………………..  
Miejscowość i data                                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



 
 

 

Załącznik nr 2  

Oświadczenie uczestnika konkursu  

do konkursu plastycznego o nazwie „Las piękny i bogaty”  w ramach projektu 

pn. „Smaki lasu-dobre smaki w dąbrowickiej kuchni” organizowanego przez 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy. 

 
Niniejszym oświadczam, że:  

zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;  

 

jestem autorem nadesłanej pracy plastycznej i posiadam do niej nieograniczone prawa autorskie i 

majątkowe bez udziału osób trzecich;  

 

nadesłana praca plastyczna nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach.  

 

 

 

 

………..…………     …….. …..…………………..  
Miejscowość i data      Podpis uczestnika konkursu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 

Zgoda na uczestnictwo dziecka  

w konkursie plastycznym o nazwie „Las piękny i bogaty”  w ramach projektu 

pn. „Smaki lasu-dobre smaki w dąbrowickiej kuchni” organizowanego przez 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy. 

 
Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec  

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

(imię i nazwisko dziecka)  

Udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją prawną 

opieką) w konkursie.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej na konkurs pracy plastycznej w 

dowolnym czasie i formie, w tym w druku i publikacji za pomocą mediów cyfrowych.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem i w 

pełni akceptuję.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka 

dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).  

 

 

………..………………..      ………..………………..  
Miejscowość i data       Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 


