
XLIV Konkurs Plastyczny 

„Najładniejsza Marzanna” 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

 Konopnickiej w Ciechanowie. 

2. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowej, rozwijanie wyobraźni plastycznej i 

 przestrzennej. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych . 

4. „Najładniejsza Marzanna” zostanie wybrana w czterech kategoriach: 

- I kategoria - przedszkola 

- II kategoria - klasy I-III Szkoły Podstawowej 

- III kategoria - klasy IV-VI Szkoły Podstawowej 

- IV kategoria - klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej 

5. Technika wykonania i materiał – dowolna (praca musi być przestrzenna). 

6.  Wręczenie upominków nastąpi we wtorek, 23 marca 2021 r.  na placu przed budynkiem PCKiSz,  

 w godz. 10.00 – 12.00 (grupy zorganizowane) oraz w godz. 16.00 – 18.00 (osoby indywidualne) po 

 wcześniejszym umówieniu telefonicznym 23 672 42 96 wew. 3  

Tego dnia właśnie przynosimy PRACE! 

7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą potem prezentowane na wystawie pokonkursowej 

 w PCKiSz (taras). 

8. Prace winny być opatrzone opisem (imię, nazwisko, adres placówki, nazwa grupy lub klasa). 

9. Ochrona danych osobowych: 

 

- 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. 

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

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia. 

- 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. 

-  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 

 

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

postanowień niniejszego Regulaminu. 

-  Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wydarzenia. 

- 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 

mailto:pckisz@pckisz.pl


niewłaściwego jego zrozumienia. 
 Lista uczestników w tym imiona i/lub nazwiska oraz zdjęcia masek zostaną opublikowane  na stronie 

internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook. 
 
10. Bliższych informacji udziela Dział Kultury i Sztuki PCKiSz, tel. 23 672 42 96, w. 3 

       

      Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! 

        Organizatorzy 

 


