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1.Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kętach (ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty).  

2. Tematem konkursu jest ukazanie świata na zielonej łące z perspektywy mrówki. 

 

3. Cele konkursu: 

- pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, 

- pobudzenie zachowań pro-ekologicznych i wrażliwości na ochronę środowiska, 

- rozwijanie zdolności manualnych, 

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, 

- wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji. 

 

Przedmiotem konkursu jest PŁASKA praca plastyczna związana z tematem przewodnim konkursu 

Technika wykonania dowolna. Format pracy max. A3. 

 

4. Uczestnicy:  
konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 13 roku życia. Zdjęcie pracy zamieszcza 

rodzic/opiekun prawny dziecka na swoim profilu Facebook, po wcześniejszym przesłaniu 

podpisanej karty zgłoszenia do organizatora (zgoda na udział dziecka w konkursie). Konkurs 

zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I – III oraz IV – 

VI. 

5. Zasady konkursu: 

- przedmiotem konkursu jest fotografia wykonanej samodzielnie płaskiej pracy plastycznej zgodnej 

z tematem konkursu,  

- jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając 

fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na niej wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację tego wizerunku, 

- każdy uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie swojej pracy plastycznej. 

 

6. Zgłaszanie prac:  
- zgłoszenie zdjęcia pracy plastycznej do konkursu odbywa się poprzez jego zamieszczenie w 

komentarzu pod postem na temat konkursu wyświetlonym 22.04.2021 r. na Facebooku Domu 

Kultury w Kętach. Dodatkowo należy przesłać wypełniona kartę zgłoszenia na adres email: 

marta.szymla@domkultury.kety.pl (każdy uczestnik), 

- zgłoszenia prac będą przyjmowane do 06.05.2021 r. do godz. 23:59, 

- zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez 

Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych 

przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora. Przekazanie prac konkursowych oznacza 

jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie 

będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace 

konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do 

wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków, 

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07 maja 2021 roku na stronie internetowej 

www.domkultury.kety.pl w zakładce aktualności oraz na Facebook’u Domu Kultury w Kętach.  

 

7. Jury: 

- oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora, 

mailto:marta.szymla@domkultury.kety.pl
http://www.domkultury.kety.pl/


- ocenie podlegać będą: pomysł, wrażenia artystyczne, umiejętność interpretacji tematu, 

- decyzje jury są ostateczne. 

 

 

 

 

8. Postanowienia końcowe: 

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Zgłoszenie prac jest 

równoznaczne z przeniesieniem majątkowych prac autorskich na rzecz organizatora bez prawa 

do wynagrodzenia twórcy. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i 

reprodukcji prac. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: 

a) nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do nieodpłatnego wykorzystywania prac przez 

Dom Kultury w Kętach, z zachowaniem praw autorskich na wszelkich polach eksploatacji, 

wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby promocji  konkursu oraz w celach marketingowych 

organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. 

zm./ 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do 

wprowadzania zmian w regulaminie. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwisy: Instagram, 

Facebook, YouTube. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych 

serwisom: Instagram, Facebook, YouTube. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje 

związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. 

6. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 33/844 86 79 – koordynator: Marta Szymla. 

 

 

9. Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą władz przy ul. Żwirki Wigury 2A, 

32-650 Kęty. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: 

iodo@domkultury.kety.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Dom Kultury w 

Kętach określonych przepisami prawa, w szczególności Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 

4 ust. 1 pkt 7, w celu realizacji przysługujących Instytucji Kultury uprawnień, bądź spełnienia przez Instytucję Kultury 

obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym. 

4. Dane będą przekazywane innym podmiotom takim jak: (Info Kęty, Fakty Oświęcim, mamnewsa.pl, miesięcznik 

„Kęczanin”) oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych, 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

- usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody, 

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych jest kwestionowana, 

- przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych.  



8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w 

konkursie.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


