
Regulamin konkursu „MOJE WYMARZONE FERIE” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, 

63-500 Ostrzeszów. 

2. Konkurs rozpoczyna się 8 stycznia 2021 r. i trwać będzie do 17 stycznia 2021 r. 

3. Temat prac konkursowych to: „Moje wymarzone ferie”. 

 

I. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli oraz uczniowie klas 

I – VIII  szkół podstawowych. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica/rodziców lub 

opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu regulaminu  

w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

3. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prace konkursowe należy przesyłać 

drogą elektroniczną na adres mailowy: ockmerytoryczny@gmail.com 

4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice  

w maksymalnym formacie A3. Temat pracy: „Moje wymarzone ferie”. 

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

6. Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedną pracę. 

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, telefon lub adres e-mail. Dane te będą służyć do 

kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie 

będą zakwalifikowane do konkursu. 

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 

II. Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 

- dzieci przedszkolne, 

- dzieci szkolne klasy I- III, 

- dzieci szkolne klasy IV – VIII. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy, oryginalność  

i samodzielność wykonania. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 stycznia 2021 r.  poprzez ogłoszenie 

wyników w formie protokołu na stronie oraz Facebooku OCK 



4. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, które zostaną 

przekazane po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu i formy 

odbioru. 

5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 

III. Wykorzystanie prac 

1. Autor pracy przenosi na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe 

przekazanej pracy konkursowej w zakresie: 

a) udostępniania pracy online na stronie internetowej oraz Facebooku OCK w celu 

popularyzacji, 

b) upublicznienia we wszelkich materiałach promocyjnych. 

 

IV. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu 

„Moje wymarzone ferie” oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych 

niepełnoletnich uczestników konkursu udzielających zgody jest Ostrzeszowskie 

Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów 

2. Konkurs jest ogłaszany publicznie, dlatego wyniki również zostaną opublikowane 

publicznie w formie protokołu poprzez podanie informacji o laureatach konkursu. 

3. Rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników 

konkursu mają prawo wglądu do treści danych swoich dzieci. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia 

udziału w konkursie. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą oraz przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO). 

6. Rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników 

konkursu, których dane dotyczą mają prawo wnioskować o dostęp do danych, ich 

sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania w przypadkach określonych  

w art. 18 RODO, sprzeciwić się przetwarzaniu ze względu na swoją szczególną sytuację, 

gdy przetwarzanie następuje w ramach sprawowania władzy publicznej. 

7. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie, ale 

przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie legalne. 

 

 

 

 

 

 



V. Postanowienia końcowe 

1. Przekazując pracę na konkurs rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni 

niepełnoletnich uczestników konkursu zgadzają się na publikację zwycięskich prac na 

stronie oraz Facebooku OCK wraz z udostępnieniem danych osobowych w postaci 

imienia i nazwiska autora pracy. 

2. Biorąc udział w konkursie rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni 

niepełnoletnich uczestników konkursu akceptują jego regulamin, który będzie 

dostępny na stronie OCK www.ock.ostrzeszow.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu 

odpowiednimi przepisami prawa. 

 

 


