
 
Regulamin konkursu plastycznego pt. „Młodość wolna od uzależnień” 

  
 

I. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. 
II. Konkurs ma na celu:  

1) propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia,  
2) uświadomienie dzieci i młodzieży o szkodliwości stosowania używek,  
3) ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia, 
4) rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. 

III. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie plakatu przestrzegającego 
przed wybranym rodzajem uzależnień (np. nikotyna, e-papieros, alkohol, narkotyki, 
Internet, smartfon). Technika i format plakatu są dowolne. 

IV. W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół z terenu gminy Żelechów. Konkurs 
przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: 
1) kl. IV-VI szkoły podstawowej 
2) kl. VII-VIII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum 
3) szkoły ponadgimnazjalne 

V. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa, szkoła) należy składać w MGOK-u do dnia 16 
kwietnia 2019 r. 

VI. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną najciekawsze prace. 
VII. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni. 
VIII. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 
klasa, szkoła i wizerunku uczestników na stronie internetowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Żelechowie, Facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Żelechowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 
 

 
 

OŚWIADCZENIA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „Młodość wolna od 
uzależnień” organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie i że akceptuję 
wszystkie warunki regulaminu. 
 
 
 
               .........................................................  
                                                                                                   (Czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 



Klauzula informacyjna RODO 

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Żelechowie z siedzibą: ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów, tel. 25 754 11 60 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Stefan Książek, mail kontaktowy: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w związku z uczestniczeniem dziecka w  
konkursie plastycznym „Młodość wolna od uzależnień”. 

4. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności 
z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ze 
statutu MGOK w Żelechowie. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału 
dziecka w konkursie.  

6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

7. Administrator nie będzie przekazywał/powierzał danych Państwa dzieci innym 
instytucjom/podmiotom, za wyjątkiem publikacji ich wizerunku uczestników na stronie internetowej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, na Facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Żelechowie oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 

8. Publikacja danych osobowych oraz wizerunku, o której mowa w ust. 7, odbędzie się na podstawie 
akceptacji przez Państwa regulaminu konkursu. 

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 

10. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych 
osobowych dziecka oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na 
adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi 
jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 

14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

15. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub 
dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani 
Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie 
oraz przez inspektora ochrony danych. 

 

OŚWIADCZENIA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW  
 
 
1. Ja, niżej podpisany(a) …………………….……………………………………………………….. oświadczam, że 

zapoznałem(łam) się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Żelechowie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………….. 

 
 

…………………………………………………………… 
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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