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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„HISTORYCZNA POSTAĆ REGIONU” 

 

 

 

I. Organizator. 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju PERSONA w Opolu 

Lubelskim. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu pn. „Wsiądź do kolejki – regionalna 

gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie. 

Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz 

Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. 

 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Szerzenie idei regionalnego patriotyzmu wśród mieszkańców oraz sympatyków 

regionu Opole Lubelskie. 

2. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa oraz integracja 

mieszkańców. 

3. Kształtowanie wyobraźni dzieci/młodzieży/ dorosłych poprzez tworzenie prac 

plastycznych na określony temat. 

4. Pozyskanie inspiracji do grafiki edukacyjnej gry przestrzennej o dziedzictwie 

kulturowym i przyrodniczym.  

 

III .Warunki uczestnictwa. 

 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – ilustracji             

postaci historycznej związanej z regionem Opola Lubelskiego. 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców, sympatyków Opola Lubelskiego i okolic a 

udział w konkursie ma charakter indywidualny. 

3. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną (bez ramek). 

4. Format prac plastycznych dowolny. 

5. Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, 

ołówkiem, piórkiem, szkic, grafika komputerowa itp.). Dopuszcza się tylko prace 

wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje 

przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.  
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6. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 2). W przypadku osób 

niepełnoletnich kartę powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do 

reprezentowania dziecka. 

7. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, wiek oraz numer 

telefonu do kontaktu.  

8. Nagrody rzeczowe będą przyznawane indywidualnie za I, II i III miejsce. Jury może 

przyznać dowolną ilość wyróżnień w konkursie. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

10. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

 

IV. Termin i miejsce składania prac. 

 

Prace z kartą uczestnika należy dostarczyć do 11 października 2021 roku: 

a. osobiście do Biura Lokalnej Grupy Działania Owocowy Szlak w Opolu Lubelskim, ul 

Lubelska 4 (wejście od podwórza) w  dni robocze, w godzinach 8.00 -15.00, lub  

b. elektronicznie na adres e-mail: personaopolelub@gmail.com – w formie skanu / 

zdjęcia. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu. 

 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne, najlepiej ilustrujące temat przewodni. Jury w 

ocenie uwzględni przede wszystkim: 

• zgodność z tematem, 

• estetykę wykonania, 

• oryginalność i pomysłowość. 

 

 VI. Ogłoszenie wyników konkursu. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu  odbędzie się w dniu 20  października  2021 roku  na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju PERSONA  www.personaopolelub.pl  oraz 

Facebooku Stowarzyszenia, natomiast odbiór nagród nastąpi po uzgodnieniu z nagrodzonymi. 
  

VII. Publikacja prac. 

 

1. Wybrane prace konkursowe zostaną wykorzystane w grafice regionalnej gry 

przestrzennej pn. „Wsiądź do kolejki” oraz na ściance do zdjęć.   

2. Prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator z chwilą przekazania pracy 

nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do pracy Uczestnika na następujących 

polach eksploatacji: mediach społecznościowych, stronie internetowej, edukacyjnej 

grze plenerowej i akcesoriach gry, plakatach i materiałach informacyjnych 

Stowarzyszenia. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

bezpłatne wykorzystanie  nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności 

Organizatora. 
 

VIII. Uwagi dodatkowe. 

 

mailto:personaopolelub@gmail.com
http://www.personaopolelub.pl/
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1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

3. W przypadku braku zainteresowania – mniej niż 3 prace – konkurs nie zostanie 

rozstrzygnięty 

4. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Dorota Bąk - 508 172 219, e-mail: 

personaopolelub@gmail.com .  

 

Załącznik nr 1  

 
Klauzula informacyjna: 
Oświadczam, że zostałem/ zastałam poinformowany/ poinformowana, że:  
1)Administrator danych osobowych. 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania moich danych osobowych i danych 
osobowych dziecka, jest Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim (zwane dalej Stowarzyszeniem) z 
siedzibą w Opolu Lubelskim (24-300) ul. Lipowa 16.  
2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  
Stowarzyszenie jako administrator będzie przetwarzać moje dane osobowe i dane osobowe dziecka na potrzeby  organizacji  i  
przeprowadzenia  konkursu  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie Konkursu „Postać historyczna regionu”,  na  
podstawie  wyrażonej  przeze  mnie  zgody  na  przetwarzanie  danych osobowych, co stanowi o zgodnym z prawem 
przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a  RODO.  W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania  zgody  na  
przetwarzanie  danych osobowych,  ale  cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału Konkursie.   
3) Okres przetwarzania danych osobowych.  
Dane osobowe, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym 
zakresie, w tym przez okres przechowywania  dokumentacji  związanej z rozliczaniem projektu pn. „Wsiądź do kolejki – 
regionalna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie. 
Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na 
lata 2021 – 2030. Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych. 
4) Odbiorcy danych osobowych  
Danych  osobowe  dziecka  jeżeli  zostanie  laureatem  Konkursu  w  zakresie  imienia  i  nazwiska, wieku oraz  wizerunek  
dziecka  mogą  zostać  podane  do  publicznej  
wiadomości na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.  Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą zostać 
udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.  Moje  dane  osobowe  i  dane  osobowe  
dziecka  mogą  być  udostępniane  podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi 
Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów uczestniczących  

w  organizacji  konkursu,  podmioty  świadczące  usługi  informatyczne,  usługi  
niszczenia  dokumentów,  jak  również  inni  administratorzy  danych  osobowych  przetwarzający dane we własnym imieniu, 
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.  
5) Prawa osób, których dane dotyczą  
Zgodnie z RODO, przysługuje mi: a)  prawo dostępu do danych osobowych; b)  prawo do sprostowania/poprawiania danych 
osobowych; c)  prawo do usunięcia danych osobowych; d)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO, e)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO   
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.   

Posiadam  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  na niezgodne z prawem 
przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych dziecka. Zgodnie  z  RODO  nie  przysługuje  mi  na  
podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
 6) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych  
Podanie danych osobowych Stowarzyszeniu ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do udziału w 
Konkursie.  
7) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
W oparciu o Pani/Pana i dziecka dane osobowe Stowarzyszenie nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana i dziecka 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Stowarzyszenie  nie  przewiduje  
przekazywania  Pani/Pana  i  dziecka  danych  osobowych  do  państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do 
organizacji międzynarodowych. 

mailto:personaopolelub@gmail.com
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Załącznik nr 2  

Karta uczestnika  
 KONKURS PLASTYCZNY 

 „POSTAĆ HISTORYCZNA REGIONU” 

 
 

Imię i nazwisko autora pracy:  ………………………………………………………………. 

 
Wiek: ………………………………………………………………. 

 
Prezentowana postać ………………………………………………………………. 

 
Adres zamieszkania  ………………………………………………………………. 

 
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………. 

 
Kontakt e -mial ………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, iż: - zapoznałem się z Regulamin konkursu plastycznego „Postać historyczna 

regionu” i akceptuję jego postanowienia, 

- zgłoszona  do  Konkursu  praca  konkursowa  nie  była  kiedykolwiek 

publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób 

trzecich  – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia 

odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy 

konkursowej, 

- udzielam  niniejszym  zgody  na  udział  dziecka  w  Konkursie  
plastycznym „Postać historyczna regionu”,  którego Organizatorem jest 

Stowarzyszenie Rozwoju i Inicjatyw Persona w Opolu Lubelskim.* 

 
 *zgoda dotyczy rodziców / opiekunów prawnych występujących w imieniu niepełnoletniego dziecka 

 
• Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych 

(w  zakresie  imienia  i  nazwiska)  oraz/lub  danych  osobowych  autora pracy (w zakresie  imienia, 

nazwiska,  wieku, telefonu i adresu e-mail),  zgodnie  z  przepisami  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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 z późn. zm.) dalej 

jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 

• W przypadku gdy ja / dziecko zostanie laureatem Konkursu, wyrażam  zgodę  na 

upublicznienie  przez Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim  danych  

osobowych  mnie jako autora pracy lub dziecka  w  zakresie  imienia  i nazwiska  oraz  na  wykorzystanie  

przez  Organizatora  Konkursu wizerunku  autora pracy utrwalonego  w trakcie sesji zdjęciowej podczas 

wręczania nagród w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych. 

 

…………………………………………….. ……………………………………………… 
Miejscowość, data                                        Podpis autora pracy/ rodzica /opiekuna prawnego/ 

 


