
REGULAMIN 
Konkursu plastyki dzieci i młodzieży pogranicza

„KREDKI 2020”

1.  Organizator: Regionalne  Centrum Kultur  Pogranicza,  ul.  Kolejowa 1,  38-400
Krosno.

2. Cel główny:
Poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanej młodzieży i dzieci
wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo. Popularyzacja autentycznej twórczości.
Inspirowanie  młodych  twórców  do  rozwijania  umiejętności  plastycznych,
podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Rozbudzanie poczucia
piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

3. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy
zajęć  pozaszkolnych  z  regionów  pogranicza:  woj.  podkarpackie,  kraj:  koszycki,
preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki. 

 Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach wiekowych:
I kat. 7-9 lat

II kat. 10-12 lat
III kat. 13-15 lat 

 Maksymalnie 20 prac z jednej placówki w danym przedziale wiekowym. Jedna
praca jednego autora.

 Do każdej pracy powinien zostać załączony czytelnie wypełniony formularz
zgłoszeniowy  (załącznik  1)  oraz  oświadczenie  od  każdego  autora  pracy
(załącznik 2). 

 Temat dowolny. 
 Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora.
 Prace  muszą  być  wykonane  indywidualnie.  Prace  grupowe  nie  będą

dopuszczane do konkursu. 

4. Założenia organizacyjne:
Format prac nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. Technika dowolna: malarstwo,
rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem
itp. 
Na  odwrotnej  stronie  pracy  powinny  być  umieszczone  następujące  informacje
(drukowanymi literami, załącznik 3): 
- nazwa konkursu 
- imię i nazwisko autora 
- wiek autora 
- placówka zgłaszająca prace na konkurs 
- adres i pieczątka placówki, numer telefonu
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej. 



Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
ul. Kolejowa 1 
38-400 Krosno
tel. 134321898 
e-mail: rckp@rckp.krosno.pl
www.rckp.krosno.pl

CZAS NADSYŁANIA PRAC DO 27 MARCA 2020 ROKU.

Organizatorzy  przewidują  nagrody  i  wyróżnienia  we  wszystkich  kategoriach
wiekowych.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora (załącznik 4). 
Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł oraz
praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83), do nich na rzecz Organizatora, jak
również zgody na publikację zwycięskich prac.
Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystywane  w  celu  wyłonienia  zwycięzcy
i przekazania  przyznanej  nagrody.  Przez  podanie  danych  osobowych  zarówno
uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych
podczas  ogłoszenia  wyników  Konkursu,  również  w  mediach  i  materiałach
promocyjnych Organizatora. 

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 roku.
Wernisaż  wystawy  nagrodzonych  i  wybranych  do  wystawy  prac  odbędzie  się
w kwietniu  2020  roku  w  Regionalnym  Centrum  Kultur  Pogranicza  w  Krośnie,
ul. Kolejowa 1. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym. 

Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  i  wyłącznym  dokumentem  określającym  zasady
i warunki  prowadzenia  Konkursu.  Przystąpienie  do  Konkursu  jest  dobrowolne.
W sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  odpowiednie  przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

http://www.rckp.krosno.pl/
mailto:rckp@rckp.krosno.pl


Załącznik 1:
Formularz zgłoszeniowy:

KREDKI 2020
KONKURS PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY POGRANICZA 

REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa i adres szkoły/placówki:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

UCZESTNICY

Lp. Imię i nazwisko autora pracy Kategoria, wiek
uczestnika

Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



19.

20.

Nr telefonu i adres e-mail opiekuna/ 
nauczyciela

Pieczątka szkoły/ placówki



Załącznik 3: 
Metryczka do opisania pracy:
 
 Metryczka

Imię i nazwisko autora pracy

Kategoria (wiek)

Adres palcówki z nr telefonu 
i adresem e-mail

Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela

Nr telefonu i adres e-mail opiekuna/ 
nauczyciela

Metryczka
Imię i nazwisko autora pracy

Kategoria (wiek)

Adres palcówki z nr telefonu 
i adresem e-mail

Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela

Nr telefonu i adres e-mail opiekuna/ 
nauczyciela

Metryczka
Imię i nazwisko autora pracy

Kategoria (wiek)

Adres palcówki z nr telefonu 
i adresem e-mail

Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela

Nr telefonu i adres e-mail opiekuna/ 
nauczyciela



Załącznik 2:
Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

…………………………………................….......... Miejscowość: ……….................................……., dnia ……………
(pieczęć Szkoły) 

…………………………………………………….
 (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia/rodzica/ 
 opiekuna prawnego*)

…………………………………………………….
(adres zamieszkania)

…………………………………………………….
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM

WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE 
PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY POGRANICZA

„KREDKI” 2020

 
Ja niżej podpisana/y …………………….....……………………………………..............................……… zamieszkała/y

w .................................…………………......................................................................................................………..….......

…...........................................................................................................................................................  wyrażam zgodę na:
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego*)

nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku1, imienia, nazwiska,
klasy i szkoły mojego dziecka/ podopiecznego/ mojej osoby* 

………….…….…….…………..........................…………… przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
 (imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy) 

w związku z udziałem w zorganizowanym KONKURSIE PLASTYCZNYM. Organizatorem jest REGIONALNE
CENTRUM KULTUR POGRANICZA W KROŚNIE.
1  wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką,  na wszelkich nośnikach,  w tym na  publikowanie fotografii,  filmu,
dokumentacji  filmowej  lub  dźwiękowej,  powstałej  w ramach  organizowanego  konkursu w  materiałach  służących
popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych RCKP, jak również w celu archiwizowania wydarzeń
RCKP poprzez  rozpowszechnianie  za  pośrednictwem  wszelkich  mediów/kanałów  dystrybucji  informacji,
w     szczególności:

a) w Internecie np. na stronie internetowej RCKP - www.rckp.krosno.pl, portalach społecznościowych RCKP -
www.facebook.com, www.instagram.com 

b) TV, prasie i powstałych publikacjach;
c) dyplomach, plakatach;
d) tablicach ściennych i folderach, w siedzibie RCKP

Wizerunek dziecka/podopiecznego/mojej osoby* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać
w inny sposób prawa do prywatności,  istotnych interesów i  innych dóbr osobistych  dziecka/podopiecznego/  mojej
osoby*.

 ……………………………………………………
(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ 

rodzica/ opiekuna prawnego) *

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo
do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie,  jednak  wycofanie  zgody  spowoduje  brak
możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie plastycznym.

_________________________
* zaznaczyć właściwe

http://www.instagram.com/
http://www.facebook.com/


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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),w dalszej
części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i  art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: REGIONA CENTRUM KULTUR POGRANICZA, ul. Kolejowa 1, 38-400
Krosno, reprezentowanym przez Dyrektora placówki.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@rckp.krosno.pl lub pisemnie na
adres administratora danych, wskazany wyżej.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, klasy
i szkoły  będzie  odbywało  się  w  szczególności  w  celu:  popularyzacji  w zakresie  edukacji  oraz  w  celach
promocyjnych RCKP, jak również w celu archiwizowania wydarzeń RCKP -  na podstawie art.  6 ust.  1  lit.  a)
oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz szeroki krąg odbiorców związanych z celem przetwarzania tj. z popularyzacją w zakresie edukacji
oraz w celach promocyjnych RCKP, jak również w celu archiwizowania wydarzeń MDK.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.:
ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe
są nieprawidłowe lub niekompletne,

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 dane osobowe muszą być  usunięte w celu  wywiązania  się  z  obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;

a) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

b) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

c) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.
6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to  nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Wyrażenie zgody jest  dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje niemożnością
udziału w zorganizowanym konkursie

VIII. Inne informacje:
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
Mogą  wystąpić  przypadki,  gdy Administrator  przekaże  Pani/Pana  dane osobowe do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH PODOPIECZNYCH NIE
REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB

TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK NA ADRES

ADMINISTRATORA LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA.

mailto:iod@rckp.krosno.pl


Załącznik 4: 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem „Konkursu plastyki dzieci i młodzieży pogranicza 
KREDKI 2020” i w pełni akceptuję jego treść.

......................
podpis

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam
osobiście i zwalniam organizatora z odpowiedzialności prawnej w tym zakresie.

.......................
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zgłoszenia udziału w „Konkursie plastyki 
dzieci i młodzieży pogranicza KREDKI 2020”oraz w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 
Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, w 
zakresie wynikającym z prowadzonej działalności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych na potrzeby  udziału mojej podopiecznej/mojego podopiecznego w Konkursie.
Podstawowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w RCKP i przysługujących uczestnikom 
konkursu prawach znajdują się na stronie: 
https://rckp.krosno.pl/web/uploads/pub/pages/page_659/text_images/RODO%20w%20RCKP%202018.pdf

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem : iod@rckp.krosno.pl 
.......................

podpis

Poprzez wysłanie pracy plastyczniej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie 
prawa do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r. Dz. U. nr 90 poz. 651 ze zm.). 
 ......................

podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez RCKP lub inne podmioty działające na zlecenie RCKP 
wizerunku mojej podopiecznej/mojego podopiecznego, w tym na obrót wydawnictwami, w których utrwalono 
ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie tego wizerunku wszelakimi dostępnymi aktualnie 
technikami/metodami, a także na publikowanie tego wizerunku także wraz z wizerunkami innych osób, na 
materiałach służących popularyzacji działalności RCKP, w tym także mediach elektronicznych. 

...….............
podpis

Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, 
jednak wycofanie zgody spowoduje brak możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie plastycznym.

.......................
podpis

 

 

 ........................................ .......................................
 data, miejscowość, podpis 

mailto:iod@rckp.krosno.pl
https://rckp.krosno.pl/web/uploads/pub/pages/page_659/text_images/RODO%20w%20RCKP%202018.pdf

