
 

 
 
 
 
 

XXIV Wojewódzki konkurs plastyczny 
pt. „O czym mówią, o czym szumią drzewa …” 

 

R e g u l a m i n 
 

Mili Uczniowie! 
 

Zapraszamy do kolejnej, już XXIV edycji Wojewódzkiego konkursu plastycznego, pt. „O czym mówią,  
o czym szumią drzewa …”.  

W pracach plastycznych wykonanych dowolną techniką rysunkową lub malarską przedstawcie to,  
co czują, widzą i słyszą drzewa. Zapewne będą to leśne tajemnice, życie zwierząt i roślin, może wędrówki czy 
po prostu piękno natury. 

Zatem niech Wasze przemyślenia staną się inspiracją do powstania  prac konkursowych.  
Na wszystkie prace oczekiwać będziemy z niecierpliwością.    

 

 ORGANIZATORZY KONKURSU 
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu – organizator główny 
- Starosta Wieluński 
 

 CELE KONKURSU 
1. Pobudzanie wyobraźni i aktywności oraz chęci do tworzenia plastycznej wypowiedzi. 
2. Nabywanie wiedzy o różnorodnych technikach plastycznych. 
3. Rozwijanie manualnych umiejętności plastycznych. 
4. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z różnych placówek oświatowych. 
 

 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 - 6 lat), uczniów szkół podstawowych,  
oraz szkół ponadpodstawowych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w pięciu kategoriach wiekowych: 

a) przedszkolaki (od 5 - 6 lat)  
b) szkoły podstawowe kl. I – III  
c) szkoły podstawowe kl. IV - VI 
d) szkoły podstawowe kl. VII - VIII  
e) szkoły ponadpodstawowe  

 

- Prace (wyłącznie indywidualne) mogą być wykonane w dowolnej technice. Maksymalny format prac, to format 
A 3. 
-  Każda praca musi być opatrzona opisem (tytuł, nazwisko i imię autora, klasa, nazwa i adres szkoły, nazwisko 
opiekuna, jeżeli prace wykonane były pod kierunkiem nauczyciela) według załączonej karty zgłoszeniowej. 

Prace wraz z oświadczeniami opiekunów prawnych należy przesłać lub dostarczyć                                     
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia (poniedziałek) 2023 roku na adres: Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu, ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń 
Kontakt telefoniczny: 43 843-87-80, e-mail: mdkwielun@wp.pl 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2023 r. O dokładnym terminie laureaci i wyróżnieni 
zostaną powiadomieni telefonicznie. Protokół z rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej www.pmdkis-wielun.pl. 
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. 
Uwaga!  Prac nadesłanych i dostarczonych na konkurs nie odsyłamy, ale można je odebrać osobiście                             
w placówce do końca lutego 2023 r. 
 

 Koordynatorzy konkursu: Jolanta Łuczak, Joanna Dudek 

mailto:mdkwielun@wp.pl


 
                 Oświadczenie opiekuna prawnego / pełnoletniego uczestnika 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

do udziału  

w XXIV Wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „O czym mówią, o czym szumią drzewa …” 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………........... 

2. Wiek: …………………………………………………………………………………………… 

3. Klasa: ………………………………………………………………………………………… 

4. Adres i nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….. 

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

5. Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ………………………………………………………….. 

6. Adres email opiekuna prawnego: ……………………………………………………………… 

7. Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………... 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w konkursie pt.:  

„O czym mówią, o czym szumią drzewa …”, organizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury i Sportu w Wieluniu (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi 

przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej 

licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących 

polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                     

i w czasie przez siebie wybranym. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „O czym mówią, o czym szumią  

drzewa …” zorganizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu i akceptuję 

jego warunki. 

Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 

Konkursu. 
 

……………………………………         ………………………………… 

       
                   data                                                                                                         czytelny podpis opiekuna prawnego     

                                                                                                                                                        lub pełnoletniego uczestnika 
                                     

Uwaga! Prosimy o czytelne i precyzyjne wypełnienie karty. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda opiekuna prawnego/artystycznego/uczestnika na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu 

w Wieluniu (dalej PMDKiS) w  związku z organizacją  XXIV Wojewódzkiego konkursu 

plastycznego pt. „O czym mówią, o czym szumią drzewa …”, organizowanego przez PMDKiS 

następujących danych osobowych moich/mojego syna/mojej córki: 

……………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko): 

 

- imienia i nazwiska mojego / mojego dziecka    tak/nie 

- wizerunku mojego / mojego dziecka      tak/nie 

- głosu mojego / mojego dziecka      tak/nie 

w celu: 

1. udziału mojego / mojego dziecka w Konkursie    tak/nie 

2. kontaktu z opiekunem w związku z udziałem dziecka w Konkursie tak/nie 

3. informowania przez PMDKiS o organizacji w/w wydarzeń i udziale w nich dziecka: 

- na stronie internetowej PMDKiS      tak/nie 

- na profilu PMDKiS na Facebook'u      tak/nie 

- na kanale YouTube        tak/nie 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie 

wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem". 
 

 

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

                            (imię, nazwisko, data i podpis) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) 
informuję: 
 
1. Administrator danych osobowych  

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń, adres e-mail: mdkwielun@wp.pl, tel. 43 843 87 80 

2. Inspektor ochrony danych 
Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: slawek6808@op.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia XXIV Wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „O czym 

mówią, o czym szumią drzewa …” przez Powiatowy Młodzieżowy Domu Kultury i Sportu w Wieluniu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO. 

4. Kategorie danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, nazwisko, wizerunek, głos, adres email i numer telefonu 

5. Odbiorcy danych osobowych  
Podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Dane mogą być udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tzn. firmie Google i Facebook. 

- Google – w zakresie promowania i działań informacyjnych na kanale YouTube  w ramach których dochodzi do przetwarzania danych 

osobowych. W związku z transferem danych do USA poprzez serwis YouTube, administrator informuje, że będzie to realizowane zgodnie z 

przepisami rozdziału V RODO, w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu skorzystania z 

praw przysługujących na mocy art. 15-22 RODO, należy skorzystać z formularza udostępnionego w Polityce prywatności Google. 

- Facebook -  w zakresie promowania i działań informacyjnych na fanpage  w ramach których dochodzi do przetwarzania danych 

osobowych. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Pani/a dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym 

transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach 

przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach 

dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

7. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu, wycofania zgody, a także przez okres wynikający z przepisów 

archiwalnych. 



8. Zakres przysługujących uprawnień  
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo 

do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli 

dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 

podstawy przetwarzania. 

9. Informacja o przetwarzaniu  na podstawie zgody 
Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

11. Źródło pochodzenia danych 
Dane zostały przekazane bezpośrednio, przez opiekuna lub szkołę. 

12. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

13. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 


