
 

Regulamin gminnego konkursu plastycznego 

pt. ,, Ja i moja rodzina'' 

 

 
Organizator konkursu: 
Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce 

 

Cele konkursu 
1. Ukazanie roli i wartości rodziny w życiu dziecka 

2. Rozwijanie umiejętności plastycznych 

3. Zwrócenie uwagi dziecka na właściwe relacje rodzinne 

 

Zasady konkursu 
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, bez ograniczeń 

formatu. Prace nie mogą być grupowe. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w następujących kategoriach 

wiekowych: klasy 0, klasy I-III, klasy IV-VI 

3. Tematem pracy plastycznej ,,Ja i moja rodzina'' jest ukazanie rodziny m.in:. podczas spędzania 

czasu wolnego w domu, bądź na świeżym powietrzu w gronie rodziny, wspólnych zabaw, 

niezapomnianych chwil na wycieczkach. 

4. Uczestnik konkursu może złożyc jedną pracę, którą należy podpisać swoimi danymi: 

 imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa szkoły 

5. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 4 czerwca 2021 r. w budynku Ośrodka Kultury 

Samorządowej w Żółkiewce do godz. 16.00 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14 czerwca 2021 r. w Ośrodku Kultury. Z 

otrzymanych prac organizator przewiduje wystawę pokonkursową, dostępną w budynku 

Ośrodka Kultury. Prace konkursowe będą opublikowane na stronie internetowej 

i Facebooku organizatora. 

7. Jury Konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Samorządowej 

 w Żółkiewce 

8. Zostaną wyłonione I, II i III miejsca, Jury może przyznać wyróżnienia 

9. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe 

10. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w celu konkursu. Jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych na stronie 

internetowej, facebooku i w innych publikacjach Ośrodka Kultury Samorządowej 

w Żółkiewce. 

 

 

Kryteria oceny prac : zgodność z tematyką,  staranność i samodzielność wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gminny konkurs plastyczny 

pt. ,,Ja i moja rodzina'' 

 

Karta zgłoszenia 

 

 
1.  Imię i nazwisko autora (wiek, klasa) 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

            2.  Dane kontaktowe 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
      Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem gminnego konkursu plastycznego pt. ,,Ja i moja rodzina'' 

i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) w celu udziału 

w konkursie organizowanym przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1). 

Wizerunek, imię i nazwisko uczestnika oraz praca konkursowa może być publikowana na stronie internetowej, 

facebooku i innych publikacjach Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce. 

      Zapoznałem/łam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości 

ich poprawienia. 

 

 

 

 

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

   miejscowość, data                                                                      czytelny podpis uczes tnika (opiekuna) 

 


