
 

Regulamin konkursu: 

 

 Organizatorem konkursu jest Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli. 

Konkurs trwa od 23 maja 2020 r. (sobota) od godz. 7:00. 

 Zdjęcie lub skan pracy plastycznej należy przesłać w formie elektronicznej  

(JPG, PDF) na adres mailowy sdkkultura@gmail.com. 

 Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.  

 Nadesłane na konkurs zdjęcia zostaną zamieszczone na naszym profilu na 

facebooku. Zwycięży to zdjęcie, które zdobędzie największą ilość polubień. 

Głosowanie internautów po zamieszczeniu zdjęć na FB SDK do 5 czerwca 2020 r. 

(piątek) do godz. 14.00. 

 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.  

 Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub mailowo przez 

Spółdzielczy Dom Kultury. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez podania przyczyn. 

 Oceniane będą tylko prace indywidualne w dwóch kategoriach. 

- kategoria I: dzieci w wieku do lat 10,  

- kategoria II: dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat,  

 Prace zamieszczone na FB SDK oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora  

oraz internauci  (liczą się głosy oddane TYLKO na FB Spółdzielczego Domu Kultury 

w Stalowej Woli facebook.com/SDKStalowaWola).  

Komisja konkursowa będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne nie ujęte niniejszym 

regulaminem. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Technika wykonania prac dowolna – (płaska: rysowanie, malowanie, wyklejanie 

z wyjątkiem technik komputerowych i przestrzennych) w formacie   A4 lub A-3. 

Wraz z przesłaniem pracy należy przesłać zdjęcie lub skan czytelnie wypełnionej 

i własnoręcznie podpisanej przez rodzica, opiekuna prawnego metryki konkursowej, 

której treść zawarta jest w załączniku do niniejszego regulaminu. 

 Zgłoszenie jest jednoznaczne ze zgodą rodzica, opiekuna na udział w konkursie. 

 Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora oraz ujawnienie danych 

podczas ogłoszenia wyników Konkursu we wszystkich materiałach promocyjnych 

Organizatora i Fundatora Nagród (CO2 sp. z o.o.). Organizator informuje, iż 

udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana, co nie wpłynie na 

legalność przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przed jej 

wycofaniem.  

 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

- zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go; 

- spełnia warunki określone Regulaminem; 



- wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć pracy konkursowej po konkursie oraz  

opublikowanie danych (imię i nazwisko, miejscowość), 

- wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną ze strony 

Organizatora. 

 Nadesłane prace konkursowe pozostają własnością Organizatora, który zastrzega 

sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich na wszystkich polach eksploatacji, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również do publikowania 

i przetwarzania prac konkursowych. 

 Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. 

 

KRYTERIA OCENY: 

- Zgodność z tematem. 
- Interpretacja własna tematu. 
- Walory artystyczne. 

- Kompozycja. 

NAGRODY: 
- W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda Dyrektora Spółdzielczego 

Domu Kultury (zestaw artykułów plastycznych) dla prac ocenianych przez komisję 
konkursową oraz nagroda Fundatora (akcesoria do telefonów komórkowych) dla prac 
ocenianych przez internautów. 

- Nagrody zostaną wręczone w terminie do 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 Dostarczenie lub nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem zasad uczestnictwa 

w konkursie 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie i przesłanie skanu metryczki, 
która jest również: 

- zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w karcie zgłoszenia) 
- zgodą 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 Organizatora. 

 

 

 
 

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 
i 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: sm@sm.stalowawola.pl 
poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kulturalnej 
instytucji w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, 
związanych z prowadzoną działalnością. 
 

mailto:sm@sm.stalowawola.pl


 

                             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 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) 



METRYKA PRACY KONKURSOWEJ 

Dane autora pracy 

Imię i nazwisko 

Uczestnika: 

 

Wiek:  

Kategoria 

wiekowa: 

I (do 10 lat) 

□ 
II (11-16 lat) 

□ 

Rodzic/Opiekun 

prawny 

Uczestnika: 

Imię i nazwisko:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, przy ul. Gen. L. 

Okulickiego 32. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy 

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 

(dalej RODO). Oświadczam, że zapoznałam(em)się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi 

prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesieni a w 

każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „KULTURA”. Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych 

Uczestnika na stronach internetowych Organizatora i Fundatorów, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów 

związanych z promowaniem działalności Organizatora i Fundatorów. 

 

 

 

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

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy) 

               

METRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO KAŻDEJ PRACY 

KONKURSOWEJ 


