
REGULAMIN KONKURSU PODSZYTEGO MIŁOŚCIĄ 

Opisz swój wymarzony dzień z mamą 

(konkurs literacko – plastyczny) 

 

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im Marii Konopnickiej  

w Ciechanowie 

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie Podszytego Miłością - Opisz swój wymarzony dzień z mamą. 

 

Cele konkursu: 

- pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury, 

-  rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów, 

- inspirowanie do pracy twórczej, 

- wykonanie oryginalnego projektu laurki. 

 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach wiekowych: 

- klasy I-III  

- klasy IV-VIII 

 

Konkurs obejmuje trzy kategorie:  

 

• Poezja - uczestnik nadsyła wiersz (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka 

tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.) 

 

• Opowiadanie – uczestnik nadsyła jedno opowiadanie nie dłuższe jak dwie strony, (maszynopis lub 

wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.) 

 

• Praca plastyczna - uczestnik nadsyła laurkę - technika pracy - dowolna (malarstwo, pastele, 

akwarela, wyklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru itp.). 

 

Warunki uczestnictwa: 

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

 

 

Pracę należy dostarczyć do 24 MAJA 2021r., bezpośrednio do Powiatowego Centrum Kultury i 

Sztuki im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06 – 400 Ciechanów (pokój nr 27) lub 

elektronicznie (poezja, opowiadanie), a także pocztą. Powinna ona zawierać: 

 

- Imię i nazwisko, 

- Numer telefonu, 

- Zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie o treści: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…....................................(imię i nazwisko dziecka) 

przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w celu realizacji 

konkursu. 

 

Organizator powoła Jury Konkursowe w składzie przynajmniej trzech osób, które oceni wszystkie 

zgłoszone prace. 



 

 

 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Podanie numeru telefonu przez uczestnika wydarzenia (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, 

ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu, ich niepodanie uniemożliwia przekazanie 

świątecznej nagrody. Numer telefonu Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu 

poinformowania Uczestnika o odbiorze nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników wydarzenia są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i 

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia. 

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny zobowiązującymi przepisami, 

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich 

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia 

danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych 

osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez 

podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: pckisz@pckisz.pl (wystarczy użycie 

sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez PCKiSz”). 

 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Udział uczestnika w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wydarzenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do wydarzenia w sposób niezgodny z 

regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające z 

niewłaściwego jego zrozumienia. 

4. Lista uczestników w tym imiona i/lub nazwiska oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane  na stronie 

internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook. 
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