
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Stalowej Woli 

Stalowa Wola, czerwiec 2019:

60 lat

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli
z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia

ogłasza

Konkurs plastyczny

"DOM, MOJE BLISKIE OSIEDLE"
01.06.2019 - 15.07.2019

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej:

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

 Wiek autora: ………………….

Adres:..............................................................................................................

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

Tytuł pracy plastycznej:...................................................................................

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

Technika: ........................................................................................................

Telefon i/lub e-mail opiekuna dziecka:      

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

 

 Zapoznałem się z zasadami konkursu i zobowiązuję się do ich   
przestrzegania..    

                                                          Podpis opiekuna dziecka: 

                                             ……………………………………………………



Informujemy, że rok 2019 jest dla naszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Stalowej Woli rokiem wyjątkowym – 
rokiem Jubileuszu 60-lecia istnienia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, 
który kierujemy do naszych najmłodszych mieszkańców. Jego 
c e l em  j e s t  z ap r e zen t owan i e  w ł a snych  wyob ra ż eń
o , rozwój umiejętności Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli
plastycznych i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży. Dla laureatów 
Konkursu przewidzieliśmy ciekawe nagrody, zaś zwycięskie prace 
zaprezentowane zostaną w okolicznościowym wydawnictwie i na 
pokonkursowej wystawie w trakcie obchodów jubileuszu we 
wrześniu 2019 roku w Spółdzielczym Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w 
konkursie plastycznym „Dom, moje bliskie osiedle”, który 
ogłasza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli z okazji 
jubileuszu 60-lecia istnienia. Czekamy na prace plastyczne w 
formacie A3 i dowolnej technice wykonania. Dla dzieci do 6 lat 
dopuszcza się format A4. W konkursie mogą brać udział dzieci i 
młodzież do 16 roku życia. Komisja konkursowa będzie oceniać 
zgodność z tematyką, walory artystyczne i kompozycję oraz 
interpretację własną tematu. Prace można składać do 15 lipca 2019 
roku w sekretariacie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli 
przy ul. Okulickiego 32 do godz. 12.00.

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli.
- Konkurs trwać będzie do 15 lipca  2019 r.
- Temat prac konkursowych brzmi: „Dom, moje bliskie 
osiedle”.
- W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 16 r. życia.
Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na kategorie wiekowe:
a) do 6 lat
b) 7-12 lat
c) 13- 16 lat.

- Oceniane będą tylko prace wykonane samodzielnie.

- Prace oceniać będzie i wyłoni zwycięzców Komisja powołana 
przez Organizatora.
- Komisja konkursowa będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, 
nie ujęte niniejszym regulaminem. Jej decyzje są ostateczne i 
nieodwołalne.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Technika prac – w formie ilustracji techniką dowolną w formacie  
A-3 (A-4)
2. Prace powinny posiadać czytelny opis na odwrocie: imię i 
nazwisko, wiek, tel. kontaktowy, miejsce zamieszkania, tytuł pracy 
i technika wykonania .
3. Prace, kartę zgłoszenia i wymagane zgody należy dostarczyć do 
godz. 12.00, 15.07.2019 r. do sekretariatu Spółdzielczego Domu 
Kultury w Stalowej Woli lub drogą  pocztową na adres: 
Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 
32 do godz. 12.00   (tel. 15 8109815).

KRYTERIA OCENY:
- Zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, walory 
artystyczne, kompozycja.

NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody .
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrody zostaną wręczone we wrześniu 2019 roku podczas 
obchodów Jubileuszu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dostarczenie lub nadesłanie prac jest równoznaczne z 
przyjęciem zasad uczestnictwa w konkursie

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i wystawie jest 
podpisanie oświadczeń:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w karcie zgłoszenia)

- zgoda na przetwarzanie wizerunku (w karcie zgłoszenia)

- Po upływie  2 tygodni wezwania uczestnika do odbioru nagrody 
na podany adres korespondencyjny i nieodebraniu nagrody przez 
uczestnika w tym terminie, przedmiot nagrody przechodzi na 
własność Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.



Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Na podstawie 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) świadomie i 
dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku przez administratora – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 
32, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 810 98 01, e-mail:  poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kulturalnej sm@sm.stalowawola.pl
instytucji w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną działalnością.
W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje zgodnie z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych od osoby, której 
dane dotyczą. 

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

                                                                          czytelny podpis opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja wynikająca z obowiązku administratora,

o którym mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym formularzu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa 
Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32, numer telefonu: 15 810 98 01, adres e-mail: sm@sm.stalowawola.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli: Krystyna Makaran, pokój nr 202 w budynku pod adresem: 37-450 Stalowa 
Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32, numer telefonu: 15 810 98 01, wew. 215, adres e-mail: iod@sm.stalowawola.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji i uczestniczenia w konkursie oraz nawiązywania kontaktu telefonicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 

 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie operacji wykonywanych na danych osobowych, tj.: zbierania, utrwalania, przechowywania, 
opracowywania, zmieniania, udostępniania, usuwania, w sposób konwencjonalny (w formie papierowej) i w systemie informatycznym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane – przez okres 10 lat (przedawnienie roszczeń).
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
3) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8.  Podanie danych osobowych, tj.:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie
2) numer telefonu kontaktowego uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązywania kontaktu telefonicznego  (w razie konieczności).

Potwierdzam, że zapoznałam / łem się z powyższą informacją.

.........................................................................
czytelny podpis opiekuna prawnego              
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