
 

 

 

Bukowsko 8.03.2023 r 

 

Konkurs plastyczny „Nie daj się zrobić w jajo” 

Zapraszamy dzieci uczęszczające do szkół w Gminie Bukowsko do udziału w Konkursie na plakat (np. 

w kształcie jajka) informujący o zagrożeniach czyhających na nas w okresie Świąt Wielkanocnych. 

Święta Wielkanocne to czas, w którym odwiedzamy rodziny, najbliższych i wyjeżdżamy by odpocząć. 

Zaaferowani tym wszystkim często zapominamy o najważniejszym: o szeroko pojętym 

bezpieczeństwie. Brawurowa jazda lub nieuważność, także mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu. 

Nie możemy zapomnieć także o wzmożonej działalności cyberprzestępców chcących wyłudzić nasze 

osobiste dane w tym czasie. Aby Święta Wielkanocne były bezpieczne i upłynęły nam spokojnie 

bądźmy uważni i ostrożni. Konkurs z motywem wielkanocnym będzie okazją do zaprezentowania 

własnej twórczości, a także zachętą do poznania zasad korzystania bezpiecznie z Internetu, 

bezpieczeństwa na drodze i w sklepie i podzielenia się  tą wiedzą z innymi.  

R E G U L A M I N 

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej we współpracy z 

Gminą Bukowsko. 

2. Termin nadsyłania prac: 22 marca 2023 r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu: 26 marca 2023 r. podczas Kiermaszu Wielkanocnego. 

4. Wystawa prac konkursowych na Kiermaszu Wielkanocnym. 

§ PRZEDMIOT I CELE KOKRUSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu w max. formacie 40x60 cm z wykorzystaniem 

dowolnej techniki plastycznej, a także  grafiki komputerowej z wykorzystaniem motywów 

symboliki wielkanocnej. 

 

2. Cele konkursu:      

 popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w szczególnym okresie 

świątecznym  wśród dzieci i młodzieży;  

 promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni i w trakcie spotkań rodzinnych, zakupów, podróży i zwyczajów 

wielkanocnych;   

 rozwijanie kreatywności i pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;  

 rozbudzenie potrzeby dbania o bezpieczeństwo swoje i bliskich nie tylko od święta; 

 zwiększenie świadomości o zagrożeniach, ich unikaniu lub minimalizowaniu ryzyka.  

 

 

 



 

 

 

§ ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w Szkołach Podstawowych 

w Gminie Bukowsko uczęszczające do  

 Przedszkole: 3-5 latki; 

 Szkoła Podstawowa: 0-III; 

 Szkoła Podstawowa: IV-VI; 

 Szkoła Podstawowa: VII-VIII. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu, rozumianą także jako 

akceptację dokonaną przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika. 

3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgód zawartych w Oświadczeniu, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jego przesłanie do Organizatora wraz 

z pracą. 

4. Do pracy należy dołączyć metryczkę  zawierającą dane uczestnika konkursu: imię i 

nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu. W przypadku osób niepełnoletnich  

dołączenie  oświadczenia rodzica lub opiekuna. 

5. Prace należy dostarczyć w terminie do 22.03. 2023 r. do godz. 15.00 do sekretariatu 

Urzędu Gminy Bukowsko  

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny a uczestnictwo dobrowolne. 

§ OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWIANIA NAGRÓD 

1. O przyznaniu Nagrody decyduje komisja konkursowa w skład której wchodzą 

przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu, w drodze analizy poprawności 

wykonania pracy przez Uczestników. 

2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

3. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni trzech Laureatów w każdej grupie 

wiekowej, o której mowa § ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE. Możliwe będzie 

także przyznanie wyróżnień. 

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem informacji 

telefonicznej, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora oraz za 

pośrednictwem mediów społecznościowych. 

5. Przekazane prace przechodzą na własność organizatora. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej widomości 26 marca 2023 w trakcie 

Kiermaszu Wielkanocnego, gdzie nastąpi też wręczenie nagród. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego 

numeru telefonu lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Przy wyborze prac Komisja zastosuje następujące kryteria oceny: 

 dobór odpowiednich materiałów i techniki plastycznej; 

 estetyka wykonania  i wykorzystanie symboliki wielkanocnej; 

 walory artystyczne i edukacyjne pracy uwzględniające profilaktyczne zachowanie 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, na drodze, w sklepie;  

 lokalne inspiracje; 

 trwałość konstrukcji. 

 

§ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

a) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora oraz Partnerów 

Konkursu wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu. 

b) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród Laureatom. 

c) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu. Niewskazanie danych będzie skutkować brakiem możliwości 

dostarczenia ewentualnej Nagrody. 

d) W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

e) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku. 

f) Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

§ PRAWA ORGANIZATORA 

Na potrzeby popularyzacji celów Konkursu i problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego, bezpłatnego reprodukowania i wykorzystywania 

nagrodzonych prac w następujący sposób: 

 używania i wykorzystywania w działalności promocyjnej oraz informacyjnej Organizatora; 

 publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

organizowanych przy udziale bądź uczestnictwie Organizatora; 

 umieszczania w Internecie (w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz w 

mediach społecznościowych) 

 

 

 



 

 

 

 

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Bukowsko  w 

nieprzekraczalnym terminie do 22 marca (środa) 2023 roku w godzinach otwarcia czyli od 

7:00 do 15:00. 

2. Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Organizatora: Urząd Gminy Bukowsko, Referat , 

Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, osoba do kontaktu Joanna Olchawa, tel. 13 

46 74 015 wew. 37, e-mail : jolchawa@bukowsko.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

 pt.: „Nie daj się zrobić w jajo” 

 

……………………………      

(Imię i nazwisko uczestnika) 

 

…………………………… 

(adres zamieszkania)  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 (dalej „RODO)” ja, niżej 

podpisana/y oświadczam, że: 

1.            wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii 

analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę, 

2.  nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie 

fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę przez Urząd 

Gminy Bukowsko w celach promocyjnych, informacyjnych w związku z organizacją gminnego konkursu 

plastycznego  pt.: „Nie daj się zrobić w jajo” 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje takie formy jego publikacji, jak: 

1.   publikacja wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, 

2.  publikacja wizerunku w materiałach reklamowych, ofertowych, promocyjnych, informacyjnych,    

                audiowizualnych, 

3.   publikacja wizerunku w materiałach wewnętrznych, broszurach, gazetkach, 

4.   publikacja wizerunku w prasie 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody na taką czynność. 

Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej Urzędu Gminy w Bukowsku, w tym z 

informacją o celu i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.  

 

 

__________________________ 

(Imię i nazwisko uczestnika  lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej) 



 

 

 

Załącznik nr2  do Regulaminu Konkursu Plastycznego  

 pt.: „Nie daj się zrobić w jajo” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Prosimy wypełnić czytelnie 

Imię i nazwisko 
 

 

Wiek   

Miejsce zamieszkania 
 

 

Kontakt  

Praca indywidualna  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie  

 

 

Formatka do wycięcia i  dołączenia do pracy konkursowej 

 

IMIĘ INAZWISKO 
 
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
 
 
WIEK 
 
 
KONTAKT TEL. 

 

 


