
Konkurs Plastyczny: „Robaczki w kosmosie”

1.Organizator konkursu: 
Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów
2.Czas trwania konkursu: 
od  18. 03. 2019 roku do 19. 04. 2019 roku.
3.Wręczenie nagród:
1.05 2019 podczas kiermaszu Majowe Bąki godz. 13.00
4.Cele konkursu:
       -    zwrócenie uwagi dzieci na środowisko i naturę, która nas otacza, na to jak ważną
            rolę w naszym życiu odgrywają zwierzęta a w tym wypadku owady

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach
– wyobrażenie jak wyglądałyby robaczki, organizmy w kosmosie gdyby okazało się, że istnieje 

życie pozaziemskie
5.Warunki uczestnictwa:
- konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci w wieku 3-16 lat
Techniki malarskie:prace malarskie, rysunkowe,wyklejane itp. i inne techniki płaskie ( prace 
wyklejane plasteliną, różnymi kaszami, nasionami itp. nie będą brane pod uwagę).
Ocena:
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
* I kategoria - do lat 8
*II kategoria -   9 -  12 lat
*III kategoria -  13 – 15 lat
6. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
- w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej
w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający
- każda praca powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem 
- do każdej pracy, która bierze udział w konkursie, powinna być dołączona karta
zgłoszenia  czytelnie wypełniona (wielkimi literami): imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu do 
osoby dorosłej (rodzic, opiekun), tytuł pracy, zaznaczona odpowiednia kategoria wiekowa
-każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej
7.Termin i miejsce składania prac:
Do dnia 19 .04 2019 roku, miejsce: Augustowskie Placówki Kultury , Rynek Zygmunta Augusta 9, 
16-300 Augustów z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY MAJOWE BĄKI 2019”
8.Oceny i nagrody:
- oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora
- ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne, wykorzystanie technik 
plastycznych
- w konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III w każdej kategorii wiekowej oraz jeśli komisja uzna 
za koniecznie – wyróżnienia. Prace nagrodzone, wyróżnione i inne, zakwalifikowane do wystawy 
pokonkursowej, przechodzą na własność organizatora.
9.Wyniki konkursu:
wyniki konkursu będą ogłoszone 24. 04. 2019 roku na stronie Augustowskich Placówek Kultury,
w witrynie Miejskiego Domu Kultury, na funpage'u Augustowskich Placówek Kultury i na funpage'u
wydarzenia konkursu, www.apk.augustow.pl , www.facebook.com/kultura.augustow
10. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich 
opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

http://www.apk.augustow.pl/
http://www.facebook.com/kultura.augustow


Karta zgłoszenia  
Konkurs plastyczny„Robaczki w kosmosie„  1 maja 2019 r.

wypełnić drukowanym pismem i nakleić na odwrocie pracy plastycznej

Imię i nazwisko.............................................................................................................................................

Wiek…............Adres…................................................................................................................................

telefon rodzica/opiekuna …..........................................................................................................................

tytuł pracy.....................................................................................................................................................

zaznacz odpowiednią kategorię znakiem X

do 8 lat  9 – 12 lat 13 – 15 lat

                  akceptuję warunki regulaminu*

* Należy zaznaczyć w kratce, ponieważ zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Podpis 
rodzica/opiekuna/ .........................................................................................................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej jako "RODO") informujemy, że: Z wydarzeń organizowanych przez Augustowskie 
Placówki Kultury sporządzane są fotorelacje, a zdjęcia mogą być publikowane na naszej stronie 
internetowej www.apk.augustow.pl oraz na naszym Facebooku. Mogą tez być przekazywane mediom 
jako relacje z wydarzeń. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 81 ustawy o Prawach 
Autorskich i Prawach Pokrewnych.



Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu „Robaczki w kosmosie”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie  Placówki  Kultury  z  siedzibą w
Augustowie przy  Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm

2) został  powołany inspektor  danych osobowych i  ma Pani/Pan prawo kontaktu z  nim za pomocą
adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego pod nazwa
„Robaczki w kosmosie” w ramach Kiermaszu Majowe Bąki 2019  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA

4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl

5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa.

6)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 

7)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane przez  okres  prowadzenia  przez  APK  proflu  na
portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopoiecznego oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznego  narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych podopiecznego jest warunkiem udziału w konkursie
plastycznym pod nazwą „Robaczki w kosmosie”. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznego proflowaniu.

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania,podstawie, 
   czasie usunięcia oraz moich prawach i wyrażam zgodę

……………………..…………………………………………………..
data i czytelny podpis opiekuna/rodzica

mailto:kontakt.itrs@gmail.com

