
  Regulamin konkursu plastycznego
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 

2021r.
ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

TEMAT KONKURSU:
Tematem konkursu plastycznego są Wasi Dziadkowie.

CELE KONKURSU:
Rozwój kreatywności i zdolności manualnych najmłodszych.
Stworzenie pracy plastycznej z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci w wieku szkolnym z klas 1-3.
Uwaga: Dzieciom w wieku przedszkolnym w działaniach mogą pomóc rodzice. 

PRACA PLASTYCZNA:
W ramach konkursu Uczestnik musi pokolorować przygotowaną przez CKiS kolorowankę oraz
samodzielne  uzupełnić  ją  portretem  Babci  lub  Dziadka  (do  wyboru).  Dodatkowo  każdy  z
uczestników musi wpisać informacje dotyczące  swoich dziadków czyli  uzupełnić  przygotowaną
część opisową kolorowanki.

TERMINY I NAGRODY:
 Zdjęcie wykonanej pracy z informacją o jej autorze (prosimy o podanie imienia i wieku

dziecka)  należy umieścić pod postem na Facebooku informującym o konkursie. 
 Na zdjęcia prac czekamy do dnia 24.01.2021r. włącznie. Zdjęcia prac umieszczone po tym

terminie nie będą brane pod uwagę. 
 Nagrody zostaną przyznane w drodze losowania.
 Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 28.01.2021r
 Informacja  o  wszystkich  nagrodzonych  pojawi  się  na  oficjalnym  Facebooku  Centrum

Kultury i Sztuki.

NAGRODY:
Na wylosowanych uczestników czekają nagrody rzeczowe w każdej kategorii:
1) dzieci w wieku przedszkolnym: 3 nagrody rzeczowe
2) dzieci w wieku szkolnym z klas 1-3: 3 nagrody rzeczowe

UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie CKiS zdjęć nagrodzonych

prac wraz z informacją o autorze.
2. Każdy uczestnik konkursu decydując się na udział akceptuje warunki konkursu oraz RODO

(*informacja dotycząca RODO znajduje się w załączniku do regulaminu).

Informacji o konkursie udziela:
Magdalena Riebandt, tel. 693 368 107 wew. 33 lub mriebandt@ckis.tczew.pl 

mailto:mriebandt@ckis.tczew.pl


„Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE  L  nr  119,  str.  1)  ,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu
uczestnictwa w konkursie plastycznym

Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator 
danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1. Podanie danych jest  dobrowolne,  ale  niezbędne w celu realizacji  konkursu plastycznego
organizowanego przez administratora danych.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane  będą w celu organizacji  konkursu plastycznego na
podstawie  art.  6  ust  1  pkt  b  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
Nr 119, str. 1)

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. 

4. Państwa  dane  będą  udostępniane  innym  odbiorcom  danych:  prasa,  radio,  telewizja,
współuczestnicy wydarzenia.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  zgodny  z  obowiązującymi
przepisami dotyczącymi archiwizacji – 50 lat.

7. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Głuchowska
e-mail: inspektor@um.tczew.pl 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie  danych osobowych  Państwa dotyczących  narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania
pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach.
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