
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  

Ośrodek Kultury w Będzinie  oraz Fundacja Na Rzecz Edukacji SMART zapraszają 
dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie  Ekologicznym – 
ZAGRAJMY W ZIELONE.

Cele konkursu:
 podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia,

 propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu 
życia,

 umiejętność przetwarzania surowców wtórnych,

 rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,

 propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu.
Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. 
Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnie wybranej kategorii:
I kat. - MOJA CZYSTA PLANETA - praca malarska wykonana dowolną techniką 
plastyczną tj. farby, pastele suche, pastele olejne, wyklejanka, grafika 
komputerowa;
II kat. - EKO LUDZIK-  kompozycja przestrzenna z wykorzystaniem surowców 
wtórnych.
Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko w dowolnie wybranej 
kategorii.
Organizator dopuszcza do udziału w konkursie dwie prace w obu kategoriach od 
jednego uczestnika. 

UWAGA: z powodu panującej pandemii organizatorzy proszą, by prace na konkurs 
zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej. Prace dzieci należy sfotografować lub 
zeskanować i przesłać na adres: konkursy@ok.bedzin.pl w temacie maila: 
KONKURS EKOLOGICZNY. Do pracy konkursowej trzeba koniecznie dołączyć
wypełnione: „KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA”, „OŚWIADCZENIE W 
ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH” I „OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE 
WYKORZYSTANIA WIZERUNKU” (również może to być skan lub fotografia) 
dołączone do regulaminu oraz opis użytych technik wyrazu plastycznego. 
W przypadku większej ilości prac Organizator wymaga aby każda praca (wraz 
z kartą i oświadczeniami) wysłana była w osobnych e-mailach. 

Termin: prace należy przesłać do dnia 3 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w maju br.

Brak uzupełnionych załączników skutkuje wykluczeniem pracy z w/w konkursu.
Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy:

Fundacja Na Rzecz Edukacji SMART

mailto:konkursy@ok.bezin.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

W INTERNETOWYM KONKURSIE Ekologicznym
org. przez Ośrodek Kultury w Będzinie  oraz Fundacja Na Rzecz Edukacji SMART

Proszę wypełnić czytelnie


Nazwa konkursu
Konkurs internetowy  ekologiczny

 DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek uczestnika:

Adres zamieszkania:

Telefony kontaktowe rodziców / opiekunów: 

 OŚWIADCZENIA
1. Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w/w  konkursie  organizowanym  przez  Ośrodek  Kultury  w

Będzinie .oraz Fundację Na Rzecz Edukacji SMART
2. Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego treść.
3. Wyrażam / nie wyrażam zgody  * na otrzymywanie wiadomości  e-mail  dotyczących działalności  kulturalnej

prowadzonej przez Ośrodek Kultury w Będzinie na podany powyżej adres.

………………………………………………
       Miejscowość, data                                           

………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika 
lub rodzica/opiekuna prawnego 

*miejsca oznaczone gwiazdką -niepotrzebne skreślić
data/ podpis  opiekuna –  uzupełnić



OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszej Karcie Zgłoszenia 
Uczestnika, na zasadach określonych w  Rozporządzeniu 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej „RODO” oraz 
przepisów krajowych wprowadzonych na mocy RODO. 

1. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany, iż 
a) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Będzinie ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.
b) dane osobowe będą przetwarzane w związku z  organizowanym przez Ośrodek Kultury konkursem plastycznym. 
c) Ośrodek Kultury przetwarza moje dane w celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe będą mogły być przekazywane

przez Ośrodek Kultury innym podmiotom świadczącym pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, działającym na
zlecenie  Ośrodka  Kultury  wyłącznie  na  podstawie  zawartych  umów,  jeżeli  będzie  to  niezbędne  do  realizacji  zadań
statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych oraz umownych;

d)  W  każdej  chwili  przysługuje  mi  prawo  żądania  od  Ośrodka  Kultury  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania,  gdy  są  niezgodne  ze  stanem  rzeczywistym,  a  nadto,  w  przypadkach  przewidzianych  prawem,  do  ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 

e) W każdej chwili przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
f) Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo
do jej cofnięcia.

………………………………………………
       Miejscowość, data                                           

………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika 
lub rodzica/opiekuna prawnego 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WIZERUNKU 

a) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  * na wykorzystanie przez Ośrodek Kultury mojego wizerunku / wizerunku 
mojego dziecka*, jak również wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), jego używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 
rozpowszechnianie, na potrzeby udziału w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury oraz w celach informacyjnych, 
promocji i reklamy Ośrodka Kultury. 

b) Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 
natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 
innych materiałów powstających na potrzeby organizowanych zajęć/warsztatów, oraz w celach informacyjnych, promocji i 
reklamy Ośrodka Kultury – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

c) Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach 
społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube itp., w ramach profilu Ośrodka Kultury ). 

d) Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani inny 
praw. 

e) Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 

………………………………………………
       Miejscowość, data                                           

………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika 
lub rodzica/opiekuna prawnego 

*miejsca oznaczone gwiazdką -niepotrzebne skreślić



data/ podpis  opiekuna –  uzupełnić


