
REGULAMIN 
 

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

dla dzieci i młodzieży 

,,Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” 
Organizator: Rzeszowski Dom Kultury  

 

Drogie Dzieci, 

Historia ponownie zatoczyła koło i rozpostarła nad nami przepiękny kolorowy Parasol Jesieni. Jak co roku, proponujemy 

Wam jesienne potyczki plastyczne. Sięgnijcie po kredki i twórzcie kolorowe opowieści o tym co Was otacza. W tym roku 

szczególnie zachęcamy Was do obserwacji tego, co nazywamy dziedzictwem kulturowym. Każdy zakątek naszego kraju 

posiada wyjątkowe skarby z przeszłości. To przepiękne zamki, pałace, stare fabryki i chaty ukryte w skansenach, w różnych 

zakątkach naszego kraju. To folklor, obyczaje i tradycje, które jeszcze czasem goszczą w naszych domach. To przepiękne 

kolorowe stroje i obrzędy ludowe. Rozmawiajcie z rodzicami i dziadkami o tym, jak w młodości spędzali jesienny czas. 

Słuchajcie, analizujcie i porównujcie teraźniejszość z przeszłością.  

 

Z ogromną ciekawością czekamy na Wasze spostrzeżenia opowiadające o skarbach naszego dziedzictwa kulturowego  

w jesiennym anturażu oraz na spotkanie z Wami podczas finału konkursu. 

 

I. Cel konkursu: 
1. Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. 

2. Motywowanie dzieci do obserwacji otaczającego ich świata. 

3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. 

4. Poznawanie najbliższego środowiska,  tradycji, folkloru i kultury ludowej. 

5. Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.  

6. Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej. 

7. Zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu. 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.  

3. Prace składane na konkurs należy wykonać w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia) 

na papierze w maksymalnym formacie 70 cm na 50 cm.  

4. Prosimy nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, liśćmi, itp. Pod uwagę będą brane 

tylko PRACE PŁASKIE. 

5. Prace oprawione w passe partout NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.  

6. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 

7. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane drogą elektroniczną. 

8. W przypadku zgłaszania prac do konkursu z jednej placówki, maksymalna liczba prac wynosi 20. 

Do pracy należy dołączyć wypełnioną listę prac (Załącznik nr 3). 

9. Każda praca powinna posiadać wypełnioną KOMPUTEROWO i przyklejoną na odwrocie pracy  

w prawym dolnym rogu metryczkę (Załącznik nr 1) zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, 

jego wiek, nazwę, adres i dane kontaktowe placówki zgłaszającej pracę, imię i nazwisko opiekuna.  

Prace nie podpisane, anonimowe lub z metryczką wypełnioną ODRĘCZNIE nie będą zakwalifikowane  

do konkursu. 

10. Rodzic/ Opiekun Prawny w imieniu niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz opiekun z ramienia 

placówki kierującej, mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane 

oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2). Brak podpisanego 

dokumentu przez Rodzica/ Opiekuna prawnego uczestnika oraz opiekuna z ramienia placówki kierującej, 

skutkować będzie niezakwalifikowania pracy/ prac do konkursu. 



11. Wszystkie załączniki oprócz metryczki, nie powinny być przyklejane/ przypinane na odwrocie pracy, lecz  

dołączone do kompletu. 

12. Prace należy składać osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury filia PRZYBYSZÓWKA,  

ul. Dębicka 170, 35 - 503 Rzeszów, do dnia 25 października (piątek) 2019 r. w godzinach od 12:30  

do 19:30 lub listownie (na w/w adres). W przypadku prac wysłanych pocztą tradycyjną, liczy się data 

wpływu pracy do placówki. Prace, które dotrą po 25 października 2019 r., nie będą brane pod uwagę. 

 

III. Ocena prac konkursowych: 
1. Jury konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody. 

2. Nagrody rzeczowe przyznawane będą w następujących kategoriach wiekowych: 

a) Prace plastyczne: 

  5 –  6 lat  

  7 – 10 lat  (klasa I - III SP) 

 11 – 13 lat (klasa IV - VI SP) 

 14 – 15 lat (klasa VII - VIII SP). 

b) Fotografia: 

 11 – 15 lat. 

3. Spośród wszystkich uczestników, Jury wybierze specjalną nagrodę GRAND PRIX konkursu. Laureat 

otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł, a jego praca zostanie wykorzystana  

do opracowania materiałów promocyjnych w kolejnej edycji konkursu „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”. 

4. Podczas oceny Jury zwróci szczególną uwagę na: SAMODZIELNOŚĆ wykonania pracy, wartość artystyczną 

pracy, zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność, staranność wykonania, walory artystyczne: 

kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada 2019 r. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie  

lub pocztą mailową, za pośrednictwem placówek kierujących. Informacja o wynikach konkursu ukaże  

się na stronie internetowej Rzeszowskiego Domu Kultury: http://www.rdk.rzeszow.pl. 

6. Wśród wszystkich Laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży  

„Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” zostanie przeprowadzony „Internetowy Plebiscyt - Nagroda 

Publiczności”. 

7. Zasady „Internetowego Plebiscytu - Nagroda Publiczności” (Załącznik nr 4). 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo 

do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych. 

2. Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

4. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 

Uroczyste Otwarcie Wystawy Pokonkursowej połączone z ogłoszeniem wyników oraz rozdaniem nagród odbędzie się 

 23 listopada 2019 r. (sobota), godz. 17:00 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170  

w Rzeszowie. 
 

ADRES ORGANIZATORA KONKURSU 

Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka 

35 - 503 Rzeszów, ul. Dębicka 170 

Tel. 505 056 993, 509 262 569 

www.rdk.rzeszow.pl 

http://www.rdk.rzeszow.pl/
http://www.rdk.rzeszow.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu „IX Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego dla dzieci i młodzieży ,,Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” 

 

 

TYTUŁ PRACY  

IMIĘ I NAZWISKO 

AUTORA 
 WIEK  KLASA  

NAZWA, TELFON, 

ADRES  E- MAIL,  

PLACÓWKI KIERUJĄCEJ 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA 
 

ADRES E - MAIL ORAZ 

TELEFON OPIEKUNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu „IX Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego dla dzieci i młodzieży ,,Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, ………………………………… będący Rodzicem/ Opiekunem prawnym uczestnika konkursu…………………………….................................. 
 

a) oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuje Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży  

„Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” 

 
 

TAK / NIE *     
 

b) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i materiałów filmowych, zawierających wizerunek mojego 

dziecka, zarejestrowanych podczas ww. konkursu i publikację ich na stronie internetowej Rzeszowskiego Domu Kultury,  

c) na profilach internetowych zarządzających przez RDK oraz mediach, w celu promowania i informowania o działalności Placówki 

 
 

TAK / NIE * 

 

………………………..…………………………………………… 
                Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu 

  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, ………………………………… będący Opiekunem z ramienia placówki kierującej …………………………………………………..…………..: 

oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuje Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Pod 

Kolorowym Parasolem Jesieni” 
  

TAK / NIE *  

 

………………………..…………………………………………… 
                        Podpis Opiekuna z ramienia placówki kierującej   

*należy zaznaczyć  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych, jest Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, 

reprezentowany przez Dyrektora RDK. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora 

danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie plastycznym „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  

a) realizacja zadań statutowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

b) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 

jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację wizerunku Pani/Pana dziecka w celach określonych w treści zgody, 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane 

dotyczą. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Administrator nie będzie przekazywał podanych danych osobowych innym odbiorcom. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, zaś po tym czasie będą  archiwizowane przez okres 25 lat.  

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby (wizerunek), dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celów określonych w treści zgody, lub do momentu wycofania zgody. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO; 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO; 

e) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Administrator naruszył przepisy RODO. 

 6.       Inne informacje: 

Podanie danych osobowych o które prosimy jest niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie plastycznym „Pod Kolorowym 

Parasolem Jesieni”. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (wizerunek), podanie danych 

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

               …………………………………………..    ……………………………………………………………… 
                         Miejscowość, data  Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych  

mailto:iod1@erzeszow.pl


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu „IX Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego dla dzieci i młodzieży ,,Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” 

 

 

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

dla dzieci i młodzieży 

,,Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” 
 

LISTA PRAC 

Nazwa placówki : …………………………………………………………………………….………………. 

Adres placówki: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon do placówki:………………………………………………………………………………………….. 

 

Lp. Tytuł pracy Imię i nazwisko autora Wiek autora 
Imię i nazwisko 

opiekuna 

Telefon kontaktowy 

do opiekuna 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 


