
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „OBRAZEM OPOWIEM CI O MOIM 

OSIEDLU” 

 

1. Organizator 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ulicy 

Paderewskiego 65. 

 

2. Cele konkursu 

Konkurs ma na celu pobudzenie wrażliwości i wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży oraz 

rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia.   

 

3. Ogólne informacje o konkursie 

• Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021r.  

•  Zorganizowany został z okazji Jubileuszu powstania Spółdzielni Mieszkaniowej  

im. IJ. Paderewskiego w Katowicach. 

• Adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Rozstrzygnięty zostanie w 4 

grupach wiekowych: 5-7, 8-10, 11-12, 13-15 lat. Oparty jest na współzawodnictwie 

indywidualnym.   

•  Przedmiotem konkursu jest: wykonanie 1 (jednej) pracy dowolną techniką. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

• Zainteresowani (dzieci/młodzież lub ich opiekunowie) składają prace w siedzibie Klubu 

„Rezonans” przy ulicy Sowińskiego 5A w Katowicach w godzinach od 10.00 – 18.00 (od 

poniedziałku do piątku).   

• Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa 31 marca 2021r. (decyduje data 

wpływu pracy do Klubu „Rezonans”).  

Prace należy wykonać dowolną techniką w formacie nie przekraczającym 100x70, prosimy 

opisać na odwrocie w następujący sposób: imię, nazwisko i wiek dziecka, tytuł pracy, telefon do 

kontaktu. Prac prosimy nie oprawiać! 

•  Złożenie zgłoszenia konkursowego (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora 

na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów oraz na publiczne – w tym w 

mediach – wykorzystanie pracy plastycznej, imienia i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu 

i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.  

• Złożone prace pozostają do dyspozycji Organizatora.   

 

5. Przebieg eliminacji 

Po wyznaczonym terminie składania prac, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu w każdej grupie 

wiekowej. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej (http://www.smpaderewski.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Klubie 

„Rezonans”. Wręczenie zwycięzcom dyplomów oraz nagród rzeczowych planujemy 21 kwietnia 

2021r. o godz. 16.15.  

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

 

6. Nagrody 

Nagrody rzeczowe wręczone zostaną Uczestnikom konkursu za zajęcie 3 pierwszych miejsc oraz 

za wyróżnione prace. Pozostali Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki.  

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku 

istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników.  

http://www.smpaderewski.pl/


 

 

ZAŁĄCZNIK 1 
 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

……………………………………………………… w konkursie „Obrazem opowiem Ci o moim 

osiedlu” organizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 

z okazji Jubileuszu 30-lecia powstania. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje postanowienia regulaminu konkursu.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu 

wzięcia udziału w konkursie „Obrazem opowiem Ci o moim osiedlu”. Jestem świadomy/a, że 

zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało 

niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie.  

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas 

brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej spółdzielni do 

celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

 Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego 

imienia i nazwiska.  

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego  

w Katowicach.   

2. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie zgodnie z udzieloną przez 

Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dziecka dane 

przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów 

promocyjnych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać  

w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez 

Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku 

Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował 

niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego  

w punkcie 3.  

5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania 

wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można 

dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych 

rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

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

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

 

 

……………………………………………….. 

         Data i podpis    


