
Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego 

pt. „Portret mojej rodziny” 

 

1. Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu Gminy Krobia. 

2. Cele konkursu: 

• Podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego 

człowieka,  

• Promowanie spędzania wspólnego czasu w gronie rodzinnym, 

• Zachęcanie rodziców do rozmów o wartościach rodziny, 

• Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi. 

3. Zadaniem rodzin biorących udział w konkursie jest wykonanie pracy pt. „Portret mojej 

rodziny”. 

4. Prace należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 126 w terminie 7 czerwca 2021r. 

5. Każda rodzina biorąca udział w konkursie może zgłosić jedną pracę. 

6.  Prace należy wykonać techniką collage w formacie A3. Prace należy podpisać – imiona 

i nazwiska wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie pracy. 

7. Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie były wcześniej przekazywane                            

i publikowane, nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

8. Ocenie będzie podlegać zgodność z tematem konkursu, estetyka pracy, indywidualne 

ujęcie tematu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu, 

umieszczania ich na: stronie internetowej oraz Facebooku gminy i w innej formie 

podając imiona i nazwisko autora. 

10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 czerwca 2021r. Trzy najlepsze prace zostaną 

nagrodzone. 

12. Wyniki zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej i Facebooku Gminy 

Krobia.  

13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 



14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach 

niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice i uczniowie biorący udział w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                          

i Rady UE  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), zwanego dalej 

RODO, informujemy: 

1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krobi, który ma swoją siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 

63-840 Krobia; tel. 65 5 711 109. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się 

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:                    

tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane  przez Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Krobi w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego                    

pt. „Portret mojej rodziny”. 

4. Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  

b) ograniczenia przetwarzania danych,  

c) wniesienia sprzeciwu,  

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych może być brak możliwości korzystania z  usług oferowanych przez  M-GOPS, 

w tym udział w Konkursie plastycznym pt. „Portret mojej rodziny”. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez 

okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 

 

 

mailto:daneosobwe24h@wp.pl

