
        KONKURS PLASTYCZNY 

         pt. „Gwiazdka jak z bajki” 

Raciborska Izba Gospodarcza  we współpracy z  Młodzieżowym Domem 

Kultury w Raciborzu, zapraszają uczniów klas 4-8 raciborskich szkół 

podstawowych i placówek do udziału w konkursie plastycznym. 

Konkurs ten towarzyszy dorocznemu  koncertowi charytatywnemu 

„Gwiazdka Serc”, którego organizatorem jest Raciborska Izba 

Gospodarcza, a który na stałe wpisał się już w kalendarz raciborskich 

Imprez. 

W tym roku tytuł konkursu plastycznego brzmi tak, jak hasło przewodnie 

koncertu  - „Gwiazdka jak z bajki”. 

Temat jest bardzo szeroki, związany zarówno ze świętami, jak i z bajkami. 

Wasza w tym głowa, żeby połączyć te dwa elementy i tylko od Was zależy, 

czy w Waszych pracach pojawią się dobrze znane postaci z bajek, czy 

wymyślicie swoją własną, świąteczną opowieść.  Czekamy na Wasze 

prace! 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

do 6.12.2019 – składanie prac w siedzibie Raciborskiej Izby Gospodarczej 

11.12.2019 – rozstrzygnięcie konkursu 

13.12.2019 – wystawa nagrodzonych prac w trakcie Koncertu 

Charytatywnego Gwiazdka Serc w Raciborskim Centrum Kultury 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Raciborska Izba Gospodarcza 

                      ul.Batorego 7 (I piętro), 47-400 Racibórz 

                 

        
 

 

                 WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU                                                                        

                    Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 

Ul. Stalmacha 12, 47-400 Racibórz 

                
 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów raciborskich szkół 

podstawowych i placówek, dla klas 4-8. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach: 

klasy 4-6 

klasy 7-8 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, wcześniej 

niepublikowaną, wykonaną samodzielnie pracę. 

4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: 

Imię i Nazwisko, klasa i wiek autora, nazwisko nauczyciela 

prowadzącego (plastyki lub wychowawcy), adres, e-mail i numer 

telefonu placówki reprezentowanej przez autora. 

5. Praca płaska w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, collage, 

komiks, wyklejanka) o maksymalnych wymiarach 50x70 

6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorom zgody do 

publicznej prezentacji zgłoszonej pracy 

7. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez 

Organizatorów Komisja Konkursowa 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana podopiecznego 

jest Raciborska Izba Gospodarcza ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz i 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu ul. Stalmacha 12. 

2. W podmiotach jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie 

zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- 

e-mail: aleksandra@eduodo.pl  lub abi@eduodo.pl  

3. Dane osobowe Pana/Pani podopiecznego przetwarzane będą do 

celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skarbi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10. Dane Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się  i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w regulaminie konkursu 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/opiekuna) 

   KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 

celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż 

administratorem danych osobowych jest Raciborska Izba Gospodarcza z 

siedzibą w Raciborzu i Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. Posiadam 

wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Przyjmuję  również do 

wiadomości, że prace przesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

 

……………………………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku 

mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich 

nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 

Raciborską Izbę Gospodarczą z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Batorego 7 

i Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Stalmacha 

12, na potrzeby konkursu: „Gwiazdka jak z bajki” 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo 

ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, a w 

szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronach 

Raciborskiej Izby Gospodarczej i Młodzieżowego Domu Kultury w 

Raciborza oraz portalach społecznościowych Faceboo, Youtube itp. 

(informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisu z zakresu 

ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub 

publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste 

uczestnika konkursy lub jego opiekuna. 

 

…………………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna) 
*niepotrzebne skreślić 
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