
 

 

 



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW WTÓRNYCH 

„NOWE ŻYCIE ŚMIECI” 
DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ DZIECI Z KL. I –III ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Eko-Inspiracje”, 

 współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego. 

 

Centrum Kultury w Kluczborku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus” zapraszają 

wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym na pracę przestrzenną (3d) pt.  

”Nowe życie śmieci”. 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Celem konkursu jest: 

 propagowanie idei recyklingu; 

 zwrócenie uwagi uczniów na problematykę nadmiaru śmieci; 

 poszukiwanie nowych form prezentacji odpadków; 

 integracja środowiska szkolnego; 

 pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci; 

 kształtowanie wrażliwości na środowisko; 

 wyrażanie odczuć w formie plastycznej; 

 nauka zdrowych postaw poprzez zabawę; 

 ukazanie, że odpadki można powtórnie wykorzystać. 

2. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: 

 kategoria – przedszkolaki  

 kategoria – kl. I - III Szkoła Podstawowa 

3. Forma prac: 

a) praca wykonana dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem odpadków (papier, makulatura, 

drewno, butelki, kartony, przedmioty użytkowe, opakowania itp.) 

b) praca przestrzenna, 3d (np. rzeźby, przedmioty użytkowe), 

c) wielkość pracy max 100 cm x 100 cm x 100cm. 

4. Warunki Konkursu: 

 Praca nie powinna zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. 

zdjęcia, ilustracje, rysunki itp.  

 Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko. 

 Praca nie powinna zawierać znamion pracy zespołowej.  

5.  Ocenie podlegać będzie: 

 zgodność z tematem 

 oryginalność przekazu i pomysłowość  

 estetyka wykonania i jakość  

 kompozycja i walory artystyczne 



 

6. Do prac powinna być dołączona informacja (metryczka) : tytuł pracy, wiek uczestnika i klasa, adres, 

telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna / rodzica.  

II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1) Prace należy nadsyłać lub dostarczyć do CKK do dnia 26.09.2022 godz. 15.00 

2) Lista nagrodzonych w konkursie prac będzie opublikowana na stronie internetowej Centrum 

Kultury w Kluczborku oraz fanpage CKK do dnia 30.09.2022r.  

3) Oficjale wręczenie nagród odbędzie się w dniu 01.10.2022 na Pikniku Ekologicznym  

Eko-Inspiracje, który odbędzie się na placu zielonym przy CKK.  

IV. NAGRODY  

1) Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach (miejsca i 

wyróżnienia). 

2) Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3) Z wszystkich nadesłanych prac zostanie wykonana wystawa pokonkursowa, której wernisaż 

będzie miał podczas pikniku ekologicznego "Eko-inspiracje". 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Zgłoszenie (dostarczenie pracy we wskazanym czasie) jest jednoznaczne z akceptowaniem 

warunków Regulaminu Konkursu. 

2) Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.  Autorzy przenoszą 

na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia 

dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach. 

3) Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę. 

4) W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

5) Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu. 

6) Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora.  

7) Kontakt w sprawach organizacyjnych:  

Centrum Kultury w Kluczborku 

ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork 

 telefon  77 418 12 68 

e-mail:  sekretariat@ck.kluczbork.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

 Niniejszym oświadczam, iż zrzekam się autorskich praw majątkowych do pracy plastycznej 

zwanej dalej „dziełem”, wykonanego w ramach konkursu plastycznego „NOWE ŻYCIE ŚMIECI  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką  jego 

egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

b) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie , a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

 

Wykonawca udziela Organizatorom zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian  

i przeróbek działa, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia  

z innymi dziełami. 

Organizator  ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieło oraz jego opracowania bez 

oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. 

 

Na podstawie niniejszego zrzeczenia się praw autorskich majątkowych na organizatora  

przechodzą wszystkie prawa autorskie majątkowe do dzieła oraz własność egzemplarza dzieła 

zgłoszonego w konkursie. 

   

 

Kluczbork, dnia .................................. 

 

 

         .............................................................. 

      / Podpis rodzica/opiekuna prawnego / 

 

 

         .............................................................. 

          / Podpis dziecka – wykonawcy dzieła / 

 



  

Załącznik nr 2 

konkurs plastyczny wykorzystaniem surowców wtórnych „NOWE ŻYCIE ŚMIECI”.  

METRYCZKA PRACY 

TYTUŁ PRACY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO  AUTORA  

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA-OPIEKUNA  

WIEK / KLASA  

DANE KONTAKTOWE  

PIECZĘĆ INSTUTUCJI  

 

 

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.  

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu stanowi efekt samodzielnej pracy uczestnika  konkursu.   

Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie pracy i na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na 

potrzeb konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Podpis autora / autorów pracy 

 

 

…………………………………………………………….. 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ 



  

Załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury w Kluczborku moich danych osobowych/mojego 

dziecka ……………………………………………………………. w zakresie: imię  i nazwisko oraz wizerunek i głosu w celach organizacji 

Konkursu Plastycznego „Nowe Życie Śmieci” oraz promocji konkursu w mediach społecznościowych, na stronie 

internetowej CKK  i w innych środkach masowego przekazu.  

Jestem świadomy przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu,  że wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

……..…………………………………………………………. 

Data i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Kluczborku, ul. Mickiewicza 5, 46-200 

Kluczbork,  tel. 77 418 12 68, adres e-mail: sekretariat@ck.kluczbork.pl 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych w związku z organizacją i promocją działań realizowanych przez CKK.   

4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu organizacji oraz promocji Festiwalu w mediach społecznościowych, na stronie 

internetowej CKK i w innych środkach masowego przekazu. 

5.Pani/Pana dane osobowe udostępnione na portalu społecznościowym Facebook i/lub w serwisie YouTube będą 

znajdować się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej.  

6. Realizując określone w pkt. 4 cele przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

 Podstawowe dane identyfikacyjne  (imiona i nazwiska) 

 Biometryczne dane identyfikacyjne  (wizerunek i/lub głos). 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub też do czasu 

wycofania zgody na ich przetwarzanie 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do 

przeniesienia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do 

celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych). 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.  

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu. 

mailto:rodo@apawlowicz.pl

