
REGULAMIN

Konkurs plastyki dzieci i młodzieży pogranicza „KREDKI 2021”

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  Polski  i  regionów  pogranicza:  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 

Liczba prac:  maksymalnie 20 prac z jednej placówki w danym przedziale wiekowym. Jedna praca

jednego autora.

Dodatkowo: do  każdej  pracy  powinien  zostać  załączony  czytelnie  wypełniony  formularz

zgłoszeniowy (załącznik 1) oraz oświadczenie od każdego autora pracy (załącznik 3). Prace biorące

udział w  konkursie muszą stanowić własność autora. Prace muszą być wykonane indywidualnie.

Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Temat: dowolny. 



4. Założenia organizacyjne:

Format prac: A3.  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 2): 

- 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

Kontakt: tel. 13 43 218 98, e-mail: rckp@rckp.krosno.pl

Czas nadsyłania prac:   do 22 marca 2021

Organizatorzy  przewidują  nagrody  i  wyróżnienia  we  wszystkich  kategoriach  wiekowych.  Prace

nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora (załącznik 3). Przesłanie prac na

Konkurs  jest  równoznaczne  z  przekazaniem własności  dzieł  na  rzecz  Organizatora,  jak  również

zgody na publikację zwycięskich prac, zgodnie z art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach

pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83), do nich.

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 i  wystawa: wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 29 marca 2021 roku. Wernisaż wystawy

nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się w kwietniu 2021 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.



Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy

KONKURS PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY POGRANICZA „KREDKI 2021”
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

…....................................................................

(nr telefonu i adres e-mail opiekuna/nauczyciela)

…....................................................................

(pieczątka szkoły/placówki)



Załącznik 2: 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 3: Oświadczenia

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem „Konkursu plastyki dzieci i młodzieży 

pogranicza KREDKI 2021” i w pełni akceptuję jego treść.

…............................................

podpis

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace 

autorzy wykonali 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 2021” 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/ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem: iod@rckp.krosno.pl. 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

Poprzez wysłanie pracy plastycznej na Konkurs wyrażam zgodę na jej wykorzystanie 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.) oraz 

w przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych przekazuję prace na wyłączączną własność 

Organizatora.

…............................................

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



Informacja dla klientów i kontrahentów Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza 
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom, 

których dane podlegają przetwarzaniu

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza z siedzibą 38-
400 Krosno, ul. Kolejowa 1, zwane dalej RCKP.

2. Z osobą pełniącą w RCKP funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie poprzez
pocztę tradycyjna na adres RCKP,  ul.  Kolejowa 1,  38-400 Krosno z dopiskiem IOD lub poprzez email
iod@rckp.krosno.pl

3. Dane osobowe są podawane przez Państwa do RCKP w związku realizacją zadań statutowych z Państwa
udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez RCKP w następujących przypadkach: 
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RCKP w celu:

 podejmowania  działań  skutkujących  zawarciem  dowolnej  formy  umowy  między  Państwem  a RCKP
w związku prowadzoną przez RCKP działalnością,

 realizowania działań statutowych RCKP wymagających podania danych osobowych
 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na RCKP
 marketingu i promocji działalności RCKP
 działań informacyjnych i archiwizacyjnych 
 dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń 

Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:
 marketingu bezpośredniego usług własnych RCKP
 marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z RCKP

innych działań RCKP, w ramach których przedmiotowa zgodna jest wymagana.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie ręcznej oraz elektronicznej.
5. Państwa dane osobowe są przechowywane:
 przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania
 przez okres na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej
 przez  okres  wymagany  przepisami  prawa  w  szczelności  dotyczącymi  obowiązku  przechowywania

dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności RCKP.
6. RCKP co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom  z wyjątkiem:
 organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa
 podmiotów innych,  na  postawie  umowy powierzenia,  gdy  to  przekazanie  jest  konieczne z  uwagi  na

realizację działań RCKP.
7. RCKP  co  do  zasady,  nie  przekazuje  Państwa  danych  osobowych  podmiotom  z  państw  trzecich  lub

organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez RCKP przysługują Państwu następujące prawa:
 prawo dostępu do danych osobowych
 prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach 
 prawo od żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej
 prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.
9. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z RCKP.
10. W przypadku domniemanego naruszenia  RODO przysługuje  Państwu prawo do wniesienia  skargi  do

polskiego  organu  nadzorczego  lub  organu  nadzorczego  innego  państwa  członkowskiego  Unii
europejskiej,  właściwego ze  względu  miejsce  zwykłego pobytu  lub miejsca  pracy  osoby  której  dane
dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.


