
REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 PN.„POLSKA NIEPODLEGŁA” 

 

I. ORGANIZATOR: 

Dom Kultury w Golubiu – Dobrzyniu 

87 – 400 Golub – Dobrzyń 

ul. Hallera 13 

tel. 56 683 24 08 

e-mail: domkultury13@wp.pl 

II. PATRONAT HONOROWY: 

Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia 

III. CELE KONKURSU: 

- propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

- kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny. 

IV. KATEGORIE WIEKOWE: 

- kategoria I (od 7 do 10 lat) 

- kategoria II (od 11 do 15 lat) 

- kategoria III (powyżej 15 lat) 

V. TEMATYKA I FORMAT PRAC: 

1.Praca winna przedstawiać wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, a 

także szeroko pojętym patriotyzmem.  

2.Technika prac – dowolna (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, itp.)  

3. Format pracy – A4, A3, A2. 

VII. KRYTERIA OCENY PRAC: 

- prezentacja i zgodność z tematem, estetyka wykonania, dobór właściwej techniki .  

VII. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu Domu Kultury w Golubiu – 

Dobrzyniu, ul. Hallera 13 do dnia 9 listopada 2022r. 

2.Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 10 

listopada 2022r.  

3.Nadesłane prace będą prezentowane w Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu  na wystawie 

pokonkursowej do dnia 30 listopada 2022r. 

3. Na odwrocie każdej pracy, w prawym dolnym rogu, należy umieścić metryczkę.  

4. Do pracy plastycznej należy załączyć kartę zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

VIII. NAGRODY: 

 Uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom, natomiast wyróżnione osoby otrzymają nagrody 

rzeczowe.  

ADRES ORGANIZATORA: 

Dom Kultury w Golubiu – Dobrzyniu 

ul. Hallera 13, 87 – 400 Golub – Dobrzyń 

tel.56 683 2408, e-mail: domkultury13@wp.pl 

www.kulturagolub.eu  
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XI. KLAUZULA INFORMACYJNA  NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 RODO* 

 

− Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu,                          

     ul. Gen. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń, nr tel.  56 683 24 08,  

− Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@dkgd.webd.pl. 

− Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.  Zakres i cel 

     przetwarzania określono w treści zgody. 

− Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa lub w ramach powierzenia przetwarzania danych.  

− Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

− Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, w jakim je pozyskaliśmy. Po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

dotyczące archiwizacji.  

− Ma Pani/Pan prawo: 

dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),  

żądania przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody 

i w sposób zautomatyzowany  oraz o ile przesłanie danych jest technicznie możliwe, 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 

RODO, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

− Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, więc ma Pani/Pan prawo cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie 

zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

− Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje jednak, że 

odpowiednio: 

• uczestnictwo w Konkursie Plastycznym ” Polska Niepodległa”nie będzie możliwe, 

• telefoniczny kontakt w sprawach   organizacyjnych związanych   z  konkursem nie 

będzie możliwy,  

• utrwalenie/zebranie wizerunku oraz imienia i nazwiska oraz  ich rozpowszechnianie 

na stronie internetowej i na Facebooku Domu Kultury nie będzie  możliwe.  

- Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.     

     

*RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.). 

 

 

 

 

Może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na 
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przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można przesłać na adres email 

domkultury13@wp.pl lub na adres Domu Kultury ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   w celu organizacji 

Konkursu Plastycznego „Polska Niepodległa”  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie: 

-  moich danych osobowych*  

- danych osobowych mojego dziecka ………………………………..(imię i nazwisko dziecka)* 

(*- niewłaściwe proszę skreślić) 

 w zakresie imienia, nazwiska oraz kategorii wiekowej przez Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, 

ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

Plastycznego „Polska Niepodległa” w dniu 10 listopada 2022 r. Wyrażam również zgodę na  

użycie mojego nr telefonu  w celu kontaktu ze mną w związku z Konkursem. 

    

  …………                                                             ……………………………………………… 

    data                                                                      czytelny podpis   

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

w celu promocji  Domu Kultury oraz Konkursu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie: 

-  moich danych osobowych*  

- danych osobowych mojego dziecka………………………………..(imię i nazwisko dziecka)* 

(*- niewłaściwe proszę skreślić) 

w zakresie imienia i nazwiska oraz głosu i wizerunku utrwalonych w związku z Konkursem 

Plastycznym „Polska Niepodległa” przez Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w celu promocji 

Domu Kultury oraz Konkursu. Zgoda obejmuje  publikację i rozpowszechnianie  ww. danych 

na stronie internetowej Domu Kultury oraz na Facebook’u 

www.facebook.com/DomKulturyWGolubiuDobrzyniu/,  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i nie jest ograniczona ilościowo

   

…………                                                             ……………………………………………… 

    data                                                                      czytelny podpis   

 
                 czytelny podpis osoby dorosłej składającej oświadczenie  

KARTA ZGŁOSZENIA  

KONKURS PLASTYCZNY 

http://www.facebook.com/DomKulturyWGolubiuDobrzyniu/


„POLSKA NIEPODLEGŁA” 

 

1.Imię i nazwisko autora pracy :  

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

2. Nazwa szkoły, placówki: 

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

3. Kategoria wiekowa: 

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

7. Nr tel. rodzica/opiekuna: …......................................................................................................... 

 

 

 

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z regulaminem udziału w Konkursie Plastycznym „Polska 

Niepodległa”  (w tym klauzulą RODO) oraz akceptuję jego treść.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na udostępnienie danych 

 



Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych*/danych osobowych mojego 

dziecka…………………………………………..(imię i nazwisko dziecka)*  w zakresie wizerunku  

oraz imienia i nazwiska (proszę zakreślić krzyżykiem) 

 Telewizji Golub-Dobrzyń,  

 Tygodnikowi Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD  

w celu promocji Konkursu Plastycznego „Polska Niepodległa”.  

Dotyczy danych utrwalonych/zebranych w związku z Konkursem Plastycznym„Polska 

Niepodległa” w dniu 10 listopada 2022 r.  przez Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, 

ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

 

 
……………                                                                   ……………………………………………… 
data                                                                                                                   czytelny podpis  
 
 
 
 

*- niewłaściwe skreślić.                                                                                                                 

 

 


