
REGULAMIN KONKURSU „Jesienne dekoracje” 
 

 
 

1. ORGANIZATOR: Dom Kultury w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska 

2. CELE KONKURSU:  

- kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób 

- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży 

- możliwość ukazania młodych talentów plastycznych 

- stworzenie oryginalnej galerii sezonowych dekoracji  w DK Środa Śląska  

 

3. TEMATYKA PRAC: Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby jesiennej przy użyciu roślin 

naturalnych – suszonych traw, kwiatów itp.   

4. KRYTERIUM OCENY:  

- samodzielność i staranność wykonania  

- nawiązanie do Jesieni 

- wykorzystane techniki 

 
5. ZASADY UDZIAŁU: 

- można nadesłać 1 pracę jednego autora; 

- technika wykonania- dowolna;  

- wielkość i waga ozdoby muszą umożliwić swobodne zawieszenie jej na ścianie;  

- każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie 

ozdoby na ścianie (w konkursie nie mogą brać udziału prace na podstawce)np.  pętelkę. Do każdej pracy 

powinna być przymocowana metryczka zawierająca: imię, nazwisko oraz wiek autora pracy. 

 

6. WIEK UCZESTNIKA: konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół 

podstawowych. Konkurs będzie rozpatrywany według trzech kategorii wiekowych:  

I kat. – 6-10 l.  

II kat.– 11-16 l.  

7. PRACE NA KONKURS należy dostarczyć do 30 listopada 2021r. do Domu Kultury w Środzie Śląskiej, pl. 

Wolności 58, 55-300 Środa Śląska.  

a) Każda praca powinna posiadać dołączoną kartę zgłoszeń według wzoru (karta do pobrania na 

stronie dksrodaslaska.pl). 



REGULAMIN KONKURSU „Jesienne dekoracje” 
 

 
b) Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.  

c) Jury przyzna 2 nagrody główne w każdej kategorii oraz 2 nagrody pocieszenia. 

d) Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury na facebooku Domu Kultury 

w Środzie Śląskiej.  

e) Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  do 7 dni po ogłoszeniu wyników konkursu DK w 

Środzie Śląskiej. 

f) Po odbiór nagród należy zgłosić się do sekretariatu DK od pon. do pt. w godz. 8:00- 15:00 od dn. 

3.12.2021r. do końca roku.  
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  
 

 

 

I. Wiek uczestnika:………………………………………………… 

 

II. Dane szkoły (adres, telefon, e-mail, nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów do konkursu) / nazwa 

szkoły/przedszkola/instytucji patronującej (jeśli uczestnik jest zgłaszany przez szkołę) 

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

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

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

 

III. Dane uczestnika/uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia) 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

Data, miejsce      podpis dyrektora/opiekuna 
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Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej 

Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Środzie Śląskiej Plac 

Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, adres poczty e-mail: http://dksrodaslaska.pl/index.php tel: (71) 317 32 11 

2. W Domu Kultury w Środzie Śląskiej został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą 

adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel: 693 337 954 lub listownie na adres wskazany w pkt. 1 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 lit. c RODO) w związku z 

realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn zm., oraz Statutu Domu Kultury w Środzie Śląskiej. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres 

niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych 

 prawo dostępu do danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia do podania przez Administratora wszelkich danych o 

źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO)  Ograniczenie to obejmuje dane osobowe osób trzecich w 

zakresie w jakim ma ono wpływ na prawa i wolności osób, od których dane pozyskano. 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 

6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 
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