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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„ŻYCZMY SOBIE NA LEPSZY ROK” 

 

1. Cele konkursu: 

• rozbudzenie fantazji i wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne, 

• zainteresowanie dzieci doskonaleniem własnych umiejętności. 

 

2. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Śremski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem. 

Partnerami konkursu są Gmina Śrem i stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie.  

 

3. Założenia organizacyjne: 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dzieci pracy plastycznej wyrażającej 

jedno życzenie dla mieszkańców gminy na nadchodzący rok. 

• Konkurs jest dedykowany dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III, znajdujących 

się na terenie gminy Śrem. 

• Udział w konkursie jest bezpłatny.  

• Konkurs składa się z dwóch etapów:  

− Eliminacje szkolne. Wśród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie 

w danej szkole wytypowanych zostanie 10 prac, które przejdą do II etapu. 

Wybór prac pozostaje w kompetencji komisji powołanej wewnętrznie w każdej 

ze szkół. 

− Konkurs gminny. Spośród wszystkich prac, które weszły do II etapu, komisja 

konkursowa wybierze dwie zwycięskie, które zostaną zaprezentowane na 

miejskich bilbordach. Natomiast prace wyróżnione przez jury zostaną 

rozmieszczone w przestrzeni publicznej na terenie miasta Śrem. 

• Prace mogą być wykonane tylko i wyłącznie przy użyciu farb, akwareli, kredek, 

pasteli suchych, olejnych w formie płaskiej, na kartce papieru w formacie A4 lub A3. 

• Prace przekazane do udziału w konkursie muszą być pracami własnymi dzieci, 

wykonanymi samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz niezgłoszonymi 

do innych, wcześniej przeprowadzanych konkursów.   

• Do pracy plastycznej powinna być dołączona metryczka, zawierająca następujące 

informacje: nazwisko i imię dziecka, wiek dziecka, nazwa szkoły, telefon kontaktowy 

do opiekuna.  

• Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

• Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, wypełniony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prace bez dołączonego formularza 

zgłoszeniowego podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nie będą 

oceniane przez komisję konkursową.  

 

4. Warunki konkursu: 

• Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Śremskiego Ośrodka 

Kultury: www.sok.srem.pl i stronach Partnerów. 

• Ostateczny termin zgłaszania prac upływa w dniu 16.12.2021 roku o godz. 15:00. 

Prace można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadawcy) w zamkniętych kopertach do Śremskiego Ośrodka Kultury. W jednej  
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kopercie może znajdować się jedna lub większa liczba prac. Na kopercie należy umieścić 

dopisek „Życzmy sobie na lepszy rok”- nazwa i adres szkoły, która przekazuje prace z I etapu. 

• Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z niniejszym 

Regulaminem nie będą oceniane. 

• Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12.01.2022 roku na stronie internetowej oraz 

facebooku Organizatora. 

• Wyróżnione przez jury prace zaprezentowane zostaną w przestrzeni miejskiej, a dwie 

zwycięskie pojawią się na miejskich bilbordach. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz do zmiany jego treści. 
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ZAŁĄCZNIK  NR 1  

DO REGULAMINU KONKURSU  

 

„Życzmy sobie na lepszy rok” 

 

 

ZGŁOSZENIE  
 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………… 

 

Wiek/klasa………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa placówki edukacyjnej ………………………………………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy do opiekuna………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego: 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………………………………….., jako 

rodzic/ przedstawiciel ustawowy dziecka wymienionego powyżej oświadczam że :   

1) zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu „Życzmy sobie na lepszy rok” 

organizowanego przez Śremski Ośrodek Kultury; 

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez Organizatora lub w 

dowolnie określonym zakresie (m. in. publikacja, prezentowanie na wystawach, etc.);  

3) złożoną pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i 

osobiste do złożonej pracy; 

4) z chwilą przekazania pracy Organizatorowi konkursu, w imieniu dziecka nieodpłatnie, bez 

ograniczenia w czasie przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy 

złożonej w konkursie, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie pracy 

konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, 

wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej 

dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; c) 

przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej, w tym w szczególności wprowadzanie 

pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z 

wykorzystaniem internetu; d) przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej; 

5) zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na 

www.sok.srem.pl/zakładka rodo. 

 

………………………………………………………… 

 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 



 
 

 63-100 Śrem,  ul. A. Mickiewicza 77,  tel. 889 647 418, 61 28 35 904,  www.sok.srem.pl,  e-mail: bok@sok-srem.pl 

 4 

 

 

 

 

 

Oświadczenie  w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
 

  ❑   Wyrażam zgodę                                         ❑   Nie wyrażam zgody   

 

na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest Śremski Ośrodek 

Kultury z siedzibą przy ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem, tel. 889 647 418, adres e-mail: 

biuro@sok-srem.pl, w zakresie wizerunku mojego dziecka 

 

….........................................................................….................(podać imię i nazwisko 

dziecka)zarejestrowanego podczas konkursu „Życzmy sobie na lepszy rok”, w formie 

fotografii i materiałów filmowych poprzez m.  in. publikację wizerunku w mediach, w 

szczególności: na stronie internetowej oraz profilach internetowych (Facebook) 

Administratoraw materiałach informacyjnych i promocyjnych  

dla celów informacyjnych i promocyjnych Administratora, w szczególności  budowania 

pozytywnego wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach;  

zgodnie z  przepisami:  

− 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 119, s.1) zwanego dalej odpowiednio 

„RODO”;    

− ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).   

 

Oświadczam, iż :  

− mam świadomość, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne;  

− mam świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym czasie;  

− zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie 

zrozumiałe.  

 

  

.….......…………………..……………..…………..  

 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)   


