
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"KARTKA WIELKANOCNA 2023" 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

pod nazwą „KARTKA WIELKANOCNA 2023”. 

2. Organizatorem Konkursu „KARTKA WIELKANOCNA 2023”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wójt 

Gminy Suchożebry oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, zwani dalej „Organizatorami”. 

4. Celem Konkursu jest: 

a) kultywowanie tradycji rodzimych; 

b) rozwój plastyczny, w tym umiejętności wykorzystywania technik plastycznych za pomocą materiałów 

i innych narzędzi rozwijających manualnie i artystycznie; 

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni; 

d) samodzielność i kreatywność; 

e) promocja Gminy Suchożebry. 

§ 2.  

Na podstawie zwycięskiego projektu kartki wykonana zostanie oficjalna kartka Gminy Suchożebry 

wysłana z życzeniami wielkanocnymi w formie tradycyjnej lub elektronicznej  

w 2023 r. do współpracujących z Gminą osób oraz instytucji. 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych, zamieszkałych 

na terenie Gminy Suchożebry. 

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na zaprojektowaniu i samodzielnym wykonaniu kartki świątecznej 

dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, itp.) . 

3. Praca powinna być wykonana w formacie A5. 

4. Przy wykonaniu kartki należy wziąć pod uwagę techniczne możliwości jej zeskanowania. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej 

nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach. 

6. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 

7. Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem kartki świątecznej na Wielkanoc. 

8. Każda praca musi mieć załączoną metryczkę przypiętą spinaczem tak, aby nie uszkodzić pracy 

konkursowej, w której należy zawrzeć następujące dane: 

-  imię i nazwisko, 

-  adres szkoły, klasa, do której uczęszcza uczeń, 

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia wraz z kontaktowym numerem telefonu. 

9. Do pracy konkursowej powinny być dołączone oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 oraz zgoda 

stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace konkursowe wraz z metryczką należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Suchożebrach,  ul. 

Siedlecka 6A, 08-125 Suchożebry. 

2. Prace należy składać w terminie od 1 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. do godziny 15.00. 

3. Prace należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs KARTKA WIELKANOCNA 

2023” . 



4. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy 

konkursowej. 

§ 5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 

1. Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni laureata Konkursu w składzie minimum 3 osobowym 

w terminie do 17 marca 2023 r. 

2. Skład Komisji Konkursowej: 

a. Artur Wrzosek  - Przewodniczący Komisji, 

b. Elżbieta Gadomska – Członek Komisji, 

c. Tomasz Duda – Członek Komisji, 

d. Magdalena Gotowicka – Członek Komisji, 

e. Paweł Krakowski – Członek Komisji. 

3. Z nadesłanych prac komisja wybierze 3 prace przyznając miejsce pierwsze, drugie oraz trzecie. Na 

podstawie zwycięskich prac zostaną wykonane kartki wielkanocne Gminy Suchożebry. Autorzy zwycięskich 

prac otrzymają indywidulane nagrody. 

4. Prace konkursowe będą ocenianie według następujących kryteriów: 

a) ogólne wrażenie estetyczne pracy, 

b) zgodność z tematem, 

c) oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia. 

  5. W kwestiach spornych decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

6. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według Komisji 

odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi. 

7. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Urzędu Gminy w Suchożebrach, ul. 

Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry. 

8. Komisja konkursowa ogłosi zwycięzcę na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchożebry 

 www.suchozebry.pl  najpóźniej w dniu 31 marca 2023 r. 

9. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Suchożebry w terminie ustalonym 

z rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika konkursu. 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna prawnego 

autora pracy oświadczenia (Załącznik nr 1) oraz zgody (Załącznik nr 2), że przysługuje mu prawo majątkowe 

i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej 

w czasie i terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach: 

a) druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie; 

b) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia 

(np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci 

komputera); 

c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz zgodą na ich pierwsze 

publiczne wykorzystanie. 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

http://www.suchozebry.pl/


osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Suchożebry, reprezentujący Gminę Suchożebry, z siedzibą: ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 

Suchożebry, tel. 25 631 45 07. 

2.  Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3.  Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji 

i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej 

Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz w mediach społecznościowych w związku z promocją działalności 

Gminy, a także w celach archiwizacyjnych. 

4.  Przetwarzanie Państwa danych wynika z zaakceptowania Regulaminu Konkursu. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

5.  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. 

6.  Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania 

z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione 

podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie 

odrębnych umów. 

7.  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

8.  Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

b. żądania ich sprostowania, 

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na 

adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

14. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, 

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych 

przez Uczestników; 

b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac; 



c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny; 

d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, 

w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Od wyłonienia laureatów oraz wyróżnień w Konkursie nie przysługuje odwołanie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania prac konkursowych, wyłonienia 

laureatów przez Komisję Konkursową. 

7. W przypadku pytań dotyczących konkursu kontakt e-mail: ksmolik@suchozebry.pl, tel.: 25 631 45 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Oświadczenie dot. praw autorskich 

W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach Konkursu dojdzie do powstania 

utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 t.j.), udzielam Gminie Suchożebry, z siedzibą przy ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-

125 Suchożebry, nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń 

terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

Ponadto udzielam Gminie Suchożebry z siedzibą przy: ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry zgody 

na wykorzystanie pracy plastycznej mojego dziecka w celach konkursowych. 

Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.  

 

 

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

      Miejscowość i data                                                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Suchożebry, dnia _ _ / _ _ / _ _ _ _ r. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Ja/My niżej podpisany/i 

__________________________________________________________________________________ 

(imię/imiona i nazwisko/nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych uczestników konkursu) 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w celu wyróżnienia jego 

osiągnięć artystycznych i społecznych, pamiątkowych, archiwalnych oraz dla celów promocyjnych Gminy, 

w ramach czego wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć jak i filmów oraz 

umieszczony na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminy Suchożebry oraz Gminnego Ośrodka 

Kultury w Suchożebrach, a także opublikowany w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w sposób pozwalający na 

rozpoznanie dziecka (imię, nazwisko, wizerunek, osiągnięcie); 

1. niezależnie od wybranego celu, Gmina zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek dziecka wyłącznie 

z poszanowaniem jego wolnej woli oraz w sposób chroniący jego dobra osobiste - w szczególności jego dobre 

imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z rodzicami; 

2. niniejsza zgoda jest udzielona bezterminowo, do momentu wycofania niniejszej zgody. 

 

 

 

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

                                              / podpis rodzica / opiekuna prawnego /     

*Niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie w celu 

dokumentowania, rozpowszechniania, promowania i archiwizowania informacji o działaniach podejmowanych 

lub wspieranych przez Gminę Suchożebry. Zdjęcia lub filmiki z wizerunkiem dziecka publikowane będą na 

stronie internetowej WWW Gminy Suchożebry i Gminnego Ośrodka Kultury, w mediach społecznościowych 

(na platformie Facebook) oraz w prasie. 

 

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

             czytelny podpis 

 

 

Zgodę wycofuję dn. ………………….…   

 

 

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

           czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 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 „RODO”), informuję że: 

1. Administratorem danych osobowych są: 

Wójt Gminy Suchożebry, reprezentujący Gminę Suchożebry, z siedzibą: ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 

08-125 Suchożebry, tel. 25 631 45 07 

oraz  

Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Siedlecka 6a, 

08-125 Suchożebry, tel. 501 878 999. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD 

można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3. Dane osobowe dziecka (wizerunek) będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Wyrażenie zgody 

na publikację wizerunku jest dobrowolne. 

4. Wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji 

o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Gminę, w związku z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wizerunek zostanie przekazany do upublicznienia na stronie internetowej Urzędu Gminy,  GOK 

Suchożebry oraz w mediach społecznościowych, zgodnie z zakresem wyrażonej zgody. 

6. Dane osobowe dziecka będą przechowywane do chwili ustania celu przetwarzania 2 lat albo odwołania 

zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do treści danych 

oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Przy  przetwarzaniu danych opartych na podstawie zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, pod adres ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO. 

 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl

