
 
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: 

„DOMANIEWICE – SZCZEPIMY SIĘ!” 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOMANIEWICACH, SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W DOMANIEWICACH ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Domaniewice – 

Szczepimy się!” jest Gmina Domaniewice. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja Kampanii #Szczepimy Się poprzez wykonanie prac plastycznych przez 

dzieci i młodzież z przesłaniem zachęcającym do szczepienia się przeciwko Covid-19. 

2. Przekazanie obiektywnej informacji o szczepieniach w oparciu o najnowszą wiedzę 

medyczną oraz pokazanie korzyści wynikających ze szczepień. 

3. Uświadomienie, że szczepienia są procedurą bezpieczną oraz przynoszącą korzyść nie 

tylko jednostce, ale również, poprzez tak zwaną odporność środowiskową, całemu 

społeczeństwu. 

4. Uwrażliwienie dzieci poprzez sztukę na problematykę zdrowotną. 

5. Kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla każdego okresu życia. 

 

III. ZASIĘG KONKURSU I UCZESTNICTWA ORAZ CZAS TRWANIA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-VIII szkół 

podstawowych z terenu Gminy Domaniewice. 

2. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie gminnym. 

3. Konkurs trwa od 14 czerwca 2021r. do 21 czerwca 2021r. 

4. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, do dnia 

21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 czerwca 2021r. na stronie internetowej 

Gminy Domaniewice: www.domaniewice.pl 

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Do konkursu można zgłaszać prace: 

a. Wykonane indywidualnie, przy użyciu dowolnych technik takich jak: malarstwo, 

rysunek, grafika itp.; 

b. Format prac – A4; 

c. Prace wykonane na papierze; 

d. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę; 
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2. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które w oczywisty sposób będą nawiązywały 

do tematyki szczepień ochronnych przeciwko chorobie COVID-19 i Kampanii 

#Szczepimy Się. Prace nie mogą wzbudzać agresji, straszyć, zawierać treści 

obrażających i naruszających dobre imię innych osób, dyskryminować. Organizator 

zastrzega sobie prawo do usunięcia prac naruszających prawa osób trzecich, 

obscenicznych i pozbawionych walorów artystycznych. 

3. Każda praca musi zostać zaopatrzona informacją zawierającą następujące dane: 

a. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa; 

b. Nazwę i adres szkoły bądź przedszkola; 

c. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna; 

d. Do prac należy dołączyć wypełnioną „Zgodę wraz z Klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych” uczestnika konkursu, załącznik Nr 1 

(zgoda dla niepełnoletniego uczestnika konkursu); 

e. Wypełnienie zgody i dostarczenie pracy plastycznej jest równoznaczne  

z wyrażaniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. 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.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1  z późn. Zm.). 

4. Dostarczenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa 

na wykorzystanie jej na następujących polach eksploatacji: 

a. Druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie; 

b. Bezterminową prezentację na stronach internetowych www.domaniewice.pl 

oraz na kanale Facebook Gminy Domaniewice 

c. Rozpowszechnianie pracy plastycznej; 

d. Wprowadzenie do pamięci komputera; 

5. Regulamin i „Zgoda wraz z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” 

dostępne są na stronie internetowej www.domaniewice.pl. Prace dostarczone bez 

„Zgody i Klauzuli…” nie będą brały udziału w konkursie. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, będzie 

oceniać prace według następujących kryteriów: 

a. Zgodność z zakresem tematycznym Konkursu; 

b. Wartość profilaktyczno – edukacyjna; 

c. Jasność przekazu; 

d. Wartości plastyczne i oryginalność; 

 

http://www.domaniewice.pl/
http://www.domaniewice.pl/


 
 

2. W konkursie przyznawane będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminę 

Domaniewice. 

3. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsce Konkursu w kategorii wiekowej: 

przedszkole, klasy I-III i IV-VIII. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w: 

Urzędzie Gminy w Domaniewicach 

tel. 46 830 17 60 

email: ug@domaniewice.pl 

 

 

 

 

Wójt Gminy Domaniewice 

 

Paweł Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZGODA 
rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Gminę 

Domaniewice Konkursie Plastycznym na plakat promujący Szczepienia przeciwko COVID-19 

pt.: „Domaniewice – Szczepimy się!” 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................     
                                                                                                                              (imię i nazwisko)    

w  Konkursie Plastycznym na plakat promujący Szczepienia przeciwko COVID-19 pt.: „Domaniewice – 

Szczepimy się!”. 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka  

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły)  

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 

danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na 

stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 

 

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu plastycznego 
„Domaniewice – Szczepimy się!” organizowanego przez Gminę Domaniewice 

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w konkursie 

plastycznym organizowanym przez Gminę Domaniewice, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku 

uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są przetwarzane na podstawie 

art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaniewice z siedzibą:  

ul. Główna 2 , 99-434 Domaniewice; tel: 46 830 17 60; e-mail: ug@domaniewice.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, email : iod@domaniewice.pl 

3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promujących przedsięwzięcie 

organizowane przez Gminę Domaniewice jakim jest konkurs plastyczny. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa 

art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa 

do odbioru danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, nie dłużej niż okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 

dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,  

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,  

c. usunięcia swoich danych art. 17 RODO,  

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  
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e. przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,  

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,  

g. do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej 

wycofania.  

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na ich 

udostępnienie.  

 

 

....................................................... 

(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

 

 


