
Regulamin Konkursu Plastycznego                         
„JA i MOJA RODZINA” 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Pedagogicznych – Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców/opiekunów uczęszczających 

na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Ostródzie. 

3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, rodziców, opiekunów do twórczej 

aktywności, promowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny, 

podkreślenie roli rodziny w życiu każdego człowieka. 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w 

dowolnej technice i w dowolnym formacie. 

6. Pracę należy pozostawić w sekretariacie Poradni do dnia 14 maja 2021r. 

7. Do pracy konkursowej należy dołączyć Oświadczenie (załącznik do 

Regulaminu) podpisane odręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.  

Prace bez przesłanego odręcznie podpisanego Oświadczenia zostaną 

wyłączone z udziału w konkursie. 

8. Prace zgłoszone do konkursu oceni komisja konkursowa powołana przez 

Dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. 

9. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 

 zgodność pracy z hasłem przewodnim konkursu, 

 oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu, 

 walory artystyczno-wizualne projektu, 

 jakość techniczna pracy. 

10.  Prace należy dostarczyć do 14 maja 2021 r. 

11.  Wyłonieni spośród uczestników konkursu laureaci zostaną uhonorowani 

nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 

12.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora  

18 maja 2021r.  Dyplomy i nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu 

podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny indywidualnie w 

siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie przy ul. 

Sportowej 1. 

13.  Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na wystawie na stronie 

internetowej Organizatora oraz w formie wystawy w siedzibie Placówki. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania zdjęć  w 



materiałach informacyjnych i promocyjnych Poradni oraz na stronie 

internetowej Organizatora i Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 

 

Postanowienia końcowe:  
 

1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym 

zasady konkursu.  

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie. 

 
 

 

 

Oświadczenie 
 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 

Plastycznego  „Ja i Moja Rodzina”.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO1. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu konkursu w celu i na zasadach określonych w klauzuli, o 

której mowa w punkcie poprzednim oraz w Regulaminie Konkursu 

Plastycznego „Ja i Moja Rodzina” . 

 

 

 

…......................................................         
(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)                             

 

 

 
 

                                                           
1 Rozporządzenie 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 2016 Nr 
119, str. 1, ze zm. 
 



Informacja o ochronie danych osobowych  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Pedagogicznych w 

Ostródzie, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda REGON: 361866240, NIP 741-21-29-563, tel. 

89 646 65 98, email: sekretariat@poradnia.ostroda.pl. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@idpo.pl, infolinia: 

+48511793443. Funkcję DPO/IOD pełni Tomasz Trzciałkowski. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie 

udziału w konkursie. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, 

które przetwarzają dane w imieniu administratora danych, m.in. świadczące usługi 

prawne, audytowe, informatyczne.  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych obowiązujących 

administratora danych. 

8. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: 

kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 
Załącznik do Regulaminu 

Konkursu plastycznego 

„Ja i Moja Rodzina” 

 

 

…………………………………………………                                                                  ……………..…......................................................  
(miejscowość / data)                                                            (podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)                                                                                      


