
 

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

„RAMZES Z WOJCIESZKOWA TWOIMI OCZAMI” 

 

 

 

 

I. ORGANIZATORZY: 

 

Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa, LGD „Razem ku lepszej przyszłości”, Wójt Gminy 

Wojcieszków oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie 

 

 

II.  CELE KONKURSU: 

 

1. Przybliżenie społeczeństwu lokalnej tradycji i historii Wojcieszkowa. 

2. Rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania lokalną historią, a w szczególności 

historią angloarabskiego Ramzesa pochodzącego ze stadniny Marii Plater-Zyberk. 

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci, a także osób dorosłych. 

5. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. 

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

a) Dzieci w wieku 12-15 lat 

b) Dorośli 

2. Jedna  osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie. 

3. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału 

w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane. 

4. Forma pracy: 

a) praca wykonana w formacie A3. 

b) technika prac dowolna. 

5. Prace nadesłane na konkurs winny być zabezpieczone przed zniszczeniem oraz opatrzone 

czytelną metryczką zawierającą następujące dane: 

a) tytuł konkursu, 

b) imię i nazwisko, wiek uczestnika, 

c) imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, nazwa i adres szkoły 

6. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

Organizatora. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie 

prac konkursowych w mediach oraz materiałach promocyjnych, informacyjnych 

Organizatorów, przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb 

konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz wszelkiego 

typu publikacji. 



 

IV. TERMINY 

 

1. Prace należy składać  do 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 

Wojcieszków, ul Kościelna 34. 

2. Z pracą konkursową należy przedłożyć formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną zgodą 

uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. Formularz stanowi 

załącznik do regulaminu. 

3. Ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości 

odsłonięcia płaskorzeźby Ramzesa, tj. realizacji grantu "Bądźmy dumni z naszych korzeni"  

finansowanej z projektu grantowego „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii na 

obszarze LGD „RAZEM””, PROW 2014-2020.  

 

V. NAGRODY 

 

1. Wszystkie zgłoszone na konkurs prace oceni Komisja Konkursowa, która przyzna 

nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych. Decyzje Komisji są ostateczne. 

2. Komisja konkursowa uwzględni następujące kryteria: 

a) zgodność pracy z celem konkursu, 

b) staranność wykonania, 

c) oryginalność. 

3. Laureaci obydwu kategorii wiekowych otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe  

a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 

 



 

Zał. do regulaminu konkursu plastycznego 

 

 

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIOWA 

                       UCZESTNIKA,   RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  NIELETNIEGO 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE „RAMZES Z WOJCIESZKOWA TWOIMI OCZAMI” 
 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego* ....................................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* ............................................................................... 

Adres uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego* …................................................................... 

Telefon kontaktowy do uczestnika rodzica/opiekuna prawnego*................................................... 

  
Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w Konkursie  zgodnie art. 13 RODO przy 

zastosowaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka przez 

Organizatora konkursu. Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich 

poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub 

wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania 

zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególną sytuację. Dane podaję dobrowolnie i będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu. 
  

                                                              ……………....................................................................... 
                                                            (podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego dziecka) 

 


