
                                 

     

 

Załącznik nr 1  
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci i młodzieży 

 pt. „ŻEGNAJ PANDEMIO” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (załącznik nr 1) określa warunki na jakich odbywa się konkurs 

plastyczny pod nazwą „ŻEGNAJ PANDEMIO” przeprowadzany dla dzieci i młodzieży, 

zwany dalej „Konkursem”. 

2. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie stanowić będzie jednocześnie akceptację 

przez uczestników jego warunków, określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w konkursie na podstawie zgody 

rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2), w tym na:  

 przetwarzanie danych osobowych uczestników, 

 wykorzystanie wizerunku uczestników, w zakresie niezbędnym dla potrzeb 

niniejszego konkursu, w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – 

promocyjnym w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów w zakresie 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie, 

 nieodpłatne wykorzystanie dokumentacji zdjęciowej prac uczestników, zgłoszonych 

na konkurs w formie prezentacji na stronach internetowych Organizatorów oraz 

w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach 

oraz na stronach internetowych Organizatorów w zakresie nieograniczonym 

czasowo i terytorialnie. 

4. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dotyczy uczestników niepełnoletnich z placówek 

oświatowych takich jak przedszkola i szkoły, placówki oświatowo - kulturalne 

oraz Spółdzielczych Domów Kultury i Klubów z terenu Dzielnicy Targówek m.st. 

Warszawy.  

5.  Uczestnicy pełnoletni wymagane zgody podpisują  osobiście (załącznik nr 2). 

6. Szczegółowe informacje na temat Konkursu do uzyskania w Biurze Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Bródno”: tel. kom. 504 387 831.  

 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania  umiejętności plastycznych; 

2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży  

w trudnych czasach pandemii; 

3. Stworzenie możliwości konfrontacji dokonań młodych twórców. 

 

 

 

 



                                 

     

§ 3 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „ŻEGNAJ PANDEMIO” jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą w Warszawie,  ul. Krasnobrodzka 11, 

03-214 Warszawa i Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, 

ul. Kondratowicza 20, 03-285 Warszawa zwanymi dalej Organizatorami. 

 

 

§ 4 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, szkół 

ponadpodstawowych, placówek pozaszkolnych oraz  placówek kulturalnych w Dzielnicy 

Targówek m.st. Warszawy w następujących kategoriach wiekowych: 

- 5 – 6 lat, 

- 7 – 9 lat, 

- 10 – 12 lat, 

- 13 – 15 lat, 

- 16 – 18 lat. 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi. 

3. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice plastycznej  np.: malarstwo, rysunek, 

grafika, collage, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, etc.; na papierze typu 

brystol, w formacie A3 (duży blok), bez oprawy. Prace przestrzenne i zrolowane nie 

będą przyjmowane. 

4. Praca plastyczna powinna być opisana wielkimi literami na odwrocie według poniższego 
wzoru:  

Zgłoszenie z placówki: 

Imię i nazwisko autora, 

Wiek,  

Tytuł pracy (nie wymagany), 

Imię i nazwisko instruktora, adres placówki, telefon. 

Zgłoszenie indywidualne: 

Imię i nazwisko autora, 

Wiek,  

Tytuł pracy (nie wymagany), 

Adres, telefon. 

5. Warunkiem przyjęcia prac do Konkursu z placówek pozaszkolnych oraz palcówek 

kulturalnych jest dołączenie wypełnionej czytelnie (wielkimi literami) Karty zgłoszenia 

placówki do udziału w Konkursie (załącznik nr 4). Jedna karta  przeznaczona jest 

dla jednej kategorii wiekowej. 

6. Uczestnicy indywidualni wypełniają  indywidualną kartę  zgłoszenia do udziału 

w Konkursie (załącznik nr 5). 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich  

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 



                                 

     

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

10. Organizator wystawia (umieszczając je w prezentacji) tylko prace nagrodzone 

i wyróżnione. 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów 

organizacyjnych  

i promocyjnych 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentacji fotograficznej prac uczestników 

w formie prezentacji na stronach internetowych Organizatorów oraz w materiałach 

o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronach 

internetowych Organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania i wykorzystania wizerunku 

uczestników Konkursu w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – 

promocyjnym w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów w zakresie 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie. 

14. Zgłaszający uczestników do udziału w Konkursie oświadcza, że posiada zgodę 

rodziców/opiekunów uczestnika na przetwarzanie - przez Administratora - danych 

osobowych uczestników zawartych w Karcie zgłoszenia do udziału w konkursie 

potrzebnych do  organizacji konkursu (załącznik nr 2). 

15. Zgłaszający uczestników do Konkursu oświadcza, że posiada zgodę 

rodziców/opiekunów na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach 

o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronach 

internetowych Organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie 

(załącznik nr 2). 

16. Zgłaszający uczestników do Konkursu oświadcza, że posiada zgodę 

rodziców/opiekunów na nieodpłatnie wykorzystanie prac uczestników oraz dokumentacji 

zdjęciowej prac uczestników, zgłoszonych na Konkurs w formie prezentacji na stronach 

internetowych Organizatorów oraz w materiałach o charakterze informacyjno – 

reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów w 

zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie (załącznik nr 2). 

 

§ 5 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ należy składać w terminie: od 26 do 30 

kwietnia 2021r. w godz. 13.00 - 18.00 na adres:  

Spółdzielczy Dom Kultury „Lira” 

ul. Łojewska 3, tel. 

03 – 392 Warszawa 

z dopiskiem: 

Konkurs plastyczny „ŻEGNAJ PANDEMIO” 

2. wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

3. W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów. 



                                 

     

4. Jury pod uwagę weźmie: 

- zgodność  z tematem, 

- walory artystyczne, 

- oryginalność, 

- jakość wykonania. 

5. Prace oceniać będzie jury dn. 6 maja 2021 r.  

6. Jury zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna dyplomy, nagrody i wyróżnienia. 

7. Jury oceniać będzie tylko prace wykonane samodzielne. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych na wystawę prac. 

9. Decyzje Jury są ostateczne. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy nastąpi 21 maja 2021 r. Lista laureatów 

oraz wystawa prac laureatów w formie prezentacji fotograficznej wybranych na wystawę 

prac zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów: Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Bródno” www.smbrodno.pl oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy www.targowek.waw.pl. Wystawę w Internecie będzie można oglądać 

do 30 czerwca 2021 r. 

2. Osoby nagrodzone i wyróżnione (Laureaci konkursu) zostaną powiadomione 

telefonicznie  

lub za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 21 maja 2021 r,. 

3. Laureat konkursu wystawy otrzyma dyplom uczestnictwa oraz nagrodę. O formie 

i terminie przekazania nagród laureaci konkursu  zostaną powiadomieni telefonicznie lub 

za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 21 maja 2021 r. 

4. Organizatorzy zapewniają dyplomy dla placówek i instruktorów zgłaszających 

uczestników. 

 

§ 7 

Nagrody 

Organizatorzy  przyznają następujące nagrody: za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia 

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin i karty zgłoszenia udostępnione są do pobrania na stronach internetowych 

Organizatorów: Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” www.smbrodno.pl, na stronie 

Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy www.targowek.waw.pl oraz w miejscu 

składania prac na Konkurs czyli w Spółdzielczym Domu Kultury „Lira”, ul. Łojewska 3, 

tel. 22 675 15 55. 

2. Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 

 

 

 

http://www.smbrodno.pl/
http://www.targowek.waw.pl/
http://www.smbrodno.pl/
http://www.targowek.waw.pl/


                                 

     

Załącznik nr 2 

 

Zgoda rodzica/opiekuna małoletniego uczestnika Konkursu (zgodę wypełnia również 

pełnoletni uczestnik) na: 

 

1. przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika zawartych 

w Karcie Zgłoszenia do udziału w Konkursie potrzebnych do organizacji Konkursu, 

 

Data ……………………… czytelny podpis…………………..…………………………… 

 

2. utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach o charakterze 

informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronach internetowych 

Organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie. 

 

Data ………………………. czytelny podpis………………………………….…………… 

 

3. nieodpłatnie wykorzystania prac uczestnika oraz  dokumentacji zdjęciowej prac 

uczestnika, zgłoszonych na Konkurs w formie prezentacji na stronach internetowych 

Organizatorów oraz w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – 

promocyjnym w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów w zakresie 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie. 

 

Data ………………………. czytelny podpis………………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



                                 

     

Załącznik nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych  

Uczestników Konkursu Plastycznego  pt. ŻEGNAJ PANDEMIO” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje; 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu plastycznego jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą w Warszawie, ul Krasnobrodzka 11, 

03-214 Warszawa. 

2. Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek) przetwarzane będą w celu 

zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu Plastycznego pt. „ŻEGNAJ 

PANDEMIO” na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), lit. b) RODO. 

3. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres 3 lat od początku roku 

następującego po roku 2021, w którym dokonano organizacji Konkursu Plastycznego 

pt. „ŻEGNAJ PANDEMIO” na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Konieczność 

przechowywania danych w celach lustracyjno-kontrolnych wynika z art. 91 Ustawy 

z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z pózn.zm. Dane przechowywane będą 

w biurze Zarządu SM „Bródno” w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11. Po okresie 

przechowywania dane zostaną protokólarnie zniszczone. 

4. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

5. Zgłaszający uczestników (jak również zgłaszający się samodzielnie uczestnicy) mają 

prawo dostępu do treści danych swoich podopiecznych, a także prawo ich 

sprostowania, usunięcia (zgłaszający może zażądać usunięcia danych osobowych 

podopiecznych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

6. Zgłaszający mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ich 

podopiecznych narusza przepisy RODO. Adres urzędu: ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” możliwy 

jest poprzez wysłanie pisma na adres ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa 

z dopiskiem  

„Dane osobowe” lub drogą elektroniczną pod adresem iod@smbrodno.pl 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych uczestnika jest niezbędne do udziału 

w Konkursie. 

9. Podane przez Pana/Panią dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

mailto:iod@smbrodno.pl


                                 

     

Załącznik nr 4 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

pt. „ŻEGNAJ PANDEMIO” 

 

5 – 6 lat 7 – 9 lat 10 – 12 lat 13 – 15 lat 16 – 18 lat 

Należy zaznaczyć tylko jedną kategorię wiekową i wpisać uczestników tylko w tej kategorii 

wiekowej. 

 

1. Nazwa Placówki 

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

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

2. Adres Placówki 

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

 

3. Telefon Placówki……………………………. adres e- mail:………..…………..…………… 

 

4. Uczestnicy: 

Lp. 
IMIĘ I NAZWISKO 

(wielkimi literami) 
wiek 

Tytuł pracy 

(nie wymagany) 

Ocena jury 

punkty lokata 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz z Klauzulą informacyjną Konkursu 

Plastycznego pt.: „ŻEGNAJ PANDEMIO” i akceptuję postanowienia w nich zawarte 

Data……………………… Czytelny podpis zgłaszającego ……………………………………… 

Posiadam wszystkie wymagane przez Organizatorów zgody rodziców/prawnych opiekunów 

(dotyczy uczestników niepełnoletnich) niezbędne do udziału w Konkursie Plastycznym 

pt. „ŻEGNAJ  PANDEMIO” zgodnie z regulaminem i klauzulą informacyjną. 

Data……………………… Czytelny podpis zgłaszającego………………………..……………… 

 



                                 

     

Załącznik nr 5 

INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

pt. „ŻEGNAJ PANDEMIO” 

 

5 – 6 lat 7 – 9 lat 10 – 12 lat 13 – 15 lat 16 – 18 lat 

Należy zaznaczyć odpowiednią kategorię wiekową  uczestnika. 

 

1. Imię i nazwisko  

 

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

 

2. Adres zamieszkania:     

 

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

 

3. Numer telefonu …………………………adres e-mail…………………………………….. 

 

4. Tytuł pracy (nie wymagany) 

 

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

 

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu oraz z Klauzulą informacyjną Konkursu 

Plastycznego pt.: „ŻEGNAJ PANDEMIO” i akceptuję postanowienia w nich zawarte. 

Data………………….       Czytelny podpis uczestnika………………………………………… 

 

Wyrażam wszystkie wymagane przez Organizatorów zgody  niezbędne do udziału 

w Konkursie Plastycznym pt. „ŻEGNAJ  PANDEMIO” zgodnie z regulaminem i klauzulą 

informacyjną. 

 

Data………………….       Czytelny podpis uczestnika………………………………………… 

 

 

 


