
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO LITERACKIEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA 
DLA DZIECI I MŁODZIEZY Z GMINY KRZESZOWICE 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krzeszowicach. 

2. Celem konkursu jest:  
a. Wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej 

i społecznej 
b. Zachęcenie do wspólnie spędzonego czasu dzieci i rodziców 
c. Rozwijanie możliwości i wyobraźni młodych twórców 
d. Propagowanie wartości prorodzinnych i prospołecznych 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Krzeszowice, w wielu 5-
18 lat. 

4. Zadaniem uczestników w kategorii wiekowej 5 – 13 lat  jest wykonanie pracy 
plastycznej o temacie: 

a. „Mój wymarzony dzień z rodziną” 
b. „Mój codzienny bohater” 
c. „Warto pomagać” 

5. Praca może być wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie 
6. Prace plastyczne ocenianie będą w dwóch kategoriach wiekowych: 5-8 lat i 9-13 

lat. 
7. Zadaniem uczestników w kategorii wiekowych 13 – 18 lat jest wykonanie pracy 

pisemnej w dowolnej formie literackiej (opowiadanie, rozprawka, felieton, 
wywiad itp. – nie więcej niż 2 strony druku A4)  o temacie: 

a. „Rodzina to jest siła – hit czy kit?” 
b.”Pomaganie – codzienność czy „towar deficytowy”?” 
c.”Małe dzieci - mały kłopot, duże dzieci - duży kłopot” – prawda czy mit?” 

8. Prace należy przesłać lub złożyć na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, 32-065, w terminie do 30 czerwca br. 

9. Każdy uczestnik może przesłać do nas tylko 1 pracę. 
10. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka, opcjonalnie 

imieniem rodzica oraz koniecznie nr telefonu kontaktowego. 
11. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 30 czerwca 2020 r. 
12. Ocenie będą podlegać m.in. kreatywność, pomysłowość i estetyka wykonania. 
13. Do każdej pracy prosimy dołączyć zgodę rodzica (oświadczenie – załącznik do 

regulaminu) na udział dziecka w konkursie i na udostępnienie zwycięskich prac 
oraz danych dziecka. 

14. Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki, a autorzy 
najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Ponadto, najciekawsze prace zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Gminy Krzeszowice, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz w Magazynie Krzeszowickim. Wyboru 
dokona Komisja powołana przez Dyrektora GOPS. 

15. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  6 lipca br.. Lista laureatów zostanie 
opublikowana na stronie internetowej GOPS oraz FB Gminy Krzeszowice. 



Załącznik do Regulaminu Konkursu 

 
OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w konkursie plastycznym z okazji 
Dnia Dziecka 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, adres)  
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon i/lub e-mail) 
 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych 

osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, telefonu, e-maila, adresu) w 
celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 
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). 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego 
dziecka utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego w dniu 6 
lipca 2020 r., którego było uczestnikiem, na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach i Gminy Krzeszowice oraz 
na profilu Gminy Krzeszowice i Magazynu Krzeszowickiego na portalu Facebook 
(z możliwością dalszego udostępniania)oraz w Magazynie Krzeszowickim. 

III. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie pracy konkursowej 
mojego dziecka na ewentualnej wystawie pokonkursowej oraz w materiałach 
promocyjnych związanych z konkursem na ww. stronach internetowych 
i profilach w portalach społecznościowych Facebook  

IV. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej do konkursu 
jest moje dziecko 
.................................................................... 
(imię nazwisko). 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i 
moich jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. Inspektor 
Ochrony Danych GOPS w Krzeszowicach: Adam Zieliński, adres email: 
inspektor@cbi24.pl 

V. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej 
"RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu 
oraz jego promocji na stornie internetowej i mediach społecznościowych 
organizatora oraz Gminy Krzeszowice oraz przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji 
rachunkowej (dot. laureatów konkursu). 

VI.  Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Jeśli Pan/Pani uzna, 

mailto:inspektor@cbi24.pl


że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani 
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany 

 

................................................................. 

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego/  

 

..................................................  

Miejscowość i data (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu 

 


