
 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Skarby Jesieni” 

 
Informacje ogólne 

 
 

1. Organizator:  
Centrum Kultury Gminy Kutno 
2. Patronat: 
-Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska  
-PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 
3.Cele konkursu: 

− - rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna pory jesiennej i jej skarbów,  
- edukacja i kształcenie wyobraźni,   
- poznanie różnych technik plastycznych,  
- doskonała zabawa rozwijająca inwencje twórcze i zdolności manualne dzieci, 

− - wdrażanie do postaw proekologicznych. 
 

 

4. Uczestnicy: uczniowie kl. 0 – VIII szkół podstawowych.  Prace oceniane będą w trzech 
kategoriach wiekowych – klasy 0 - III, IV - VI i VII - VIII. 
 
 
 

5. Temat: „Skarby jesieni" 
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej z użyciem „skarbów jesieni” . Za 

„skarby jesieni” należy rozumieć, np.:  liście, kasztany, orzechy, żołędzie, jarzębinę itd., 

które można  wykorzystać, np. do tworzenia prac plastycznych. 
 

 

6. Format prac: Praca nie powinna przekraczać formatu A3. Praca może być przestrzenna. 
Technika pracy dowolna. 
 
 
 
 

Zasady uczestnictwa 
 

7. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych. 
 
 

8. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem 
konkursu. Prace należy przynieść do siedziby organizatora: Centrum Kultury Gminy Kutno, 
Leszczynek 49 a, 99 – 300 Kutno wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na 
przetwarzania danych osobowych. Termin przyjmowania prac mija 30 listopada 2021 r. 
Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą i szkołą 
do której uczęszcza dziecko i telefonem do rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 
9. Jeżeli rodzic nie ma możliwości wydrukowania Oświadczeń, powinien uważnie 
przeczytać ich treść i potwierdzić to ręcznie napisaną na kartce  
i podpisaną formułą: 
„Ja, niżej podpisany, jako rodzic/opiekun prawny dziecka …………………………………………… 
biorącego udział w  Konkursie Plastycznym „Skarby Jesieni" oświadczam, że po 
zapoznaniu się z Regulaminem  Konkursu, treścią Oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
udział dziecka w konkursie i  klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na udział 



 

 

dziecka …...........................................................................  
w tym konkursie i akceptuję wszystkie zapisy zawarte w wymienionych 
dokumentach. 
Data i podpis rodzica/opiekuna 
prawnego .....................................................................”. 

 

 
 
 
 

Zasady przyznawania nagród 
 

 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2021 roku.   
O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  
O dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje w terminie późniejszym. 
 
 
 

11. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0 – III, IV – VI i VII - VIII. 
 
 

 

12. Komisja oceni prace kierując się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, 
pomysłowość i oryginalność, samodzielność wykonania i estetyka pracy. 

13. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana na stronie 
internetowej Centrum Kultury Gminy Kutno. 

14. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

15. Nagrodzone prace będą zaprezentowane  na stronie internetowej Organizatora  

i patronów oraz na ich profilach w mediach społecznościowych. 

Inne 

16. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.ckgk.pl. 

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  
w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od niego niezależnych. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych. 

 

 

 

 

http://www.ckgk.pl/


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. 

OŚWIADCZENIE   

rodziców / opiekunów prawnych 

Ja niżej podpisany/a …………………………… ……...................jako rodzic/opiekun prawny 

dziecka……………………………………………………………………….............. 

   imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, do której dziecko uczęszcza 

będącego autorem pracy konkursowej oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 
Konkursu Plastycznego „Skarby Jesieni”  organizowanego przez Centrum Kultury Gminy 
Kutno i wyrażam zgodę na udział dziecka w tym konkursie. 
Godząc się na udział dziecka w konkursie wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka 
podanych na metryczce dołączonej do pracy konkursowej (imienia, nazwiska, nazwy 
szkoły i klasy, do której uczęszcza) oraz moich danych osobowych (imienia i nazwiska  
i numeru telefonu) powiązanych z danymi dziecka w celach wynikających z organizacji 
konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
2. nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez 
organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas uroczystości wręczenia 
nagród laureatom  Konkursu Plastycznego „Skarby Jesieni”  na: 
- stronach internetowych TAK/NIE* 
- profilach na portalach społecznościowych Organizatora i patronów konkursu, a także 
innych instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu TAK/NIE* 
3. wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w różnych formach utrwaleń wykonanej przez 
dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,  
publikacjach informujących o konkursie, na stronach internetowych i profilach na 
portalach społecznościowych organizatora konkursu i innych instytucji (w tym lokalnych 
mediów) informujących o tym wydarzeniu TAK/NIE* 
 
 
…………………………              … …………………………………… 
   miejscowość i data     czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany, jako rodzic/ opiekun prawny dziecka …………………………biorącego 
udział w  Konkursie Plastycznym  „Skarby Jesieni”  oświadczam, że zapoznałem (-am) się 

z poniższą klauzulą informacyjną: 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/a dziecka jest Centrum Kultury Gminy Kutno (99-300 Kutno, 
Leszczynek 49a, tel. 24 363 48 45). 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury Gminy Kutno można kontaktować się drogą 
elektroniczną pisząc na adres e-mail iod@ckgk.pl  . 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a, art. 8 ust. 1. RODO  
w celu organizacji, promocji oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu Plastycznego „Dary Jesieni”. 

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres realizacji  
i promocji konkursu oraz przez okres wynikający z obowiązku sprawozdawczego  
i archiwizacji dokumentów. 

5. Odbiorcami danych mogą być jednostki samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia środków 
finansowych przyznanych na zakup nagród dla uczestników oraz uprawnione podmioty realizujące 
zadania Administratora związane z organizowanym konkursem. 

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 

9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. 

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

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



 

 

miejscowość i data   czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 
 

 


