
Załącznik do Uchwały Nr 217/2020 

 Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego  

z dnia  9 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Razem z rodziną promuję Powiat Hrubieszowski” 

 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu plastycznego „Razem z rodziną promuję Powiat Hrubieszowski”, 

zwany dalej „Konkursem”,  jest Zarząd Powiatu w Hrubieszowie, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

CEL I TEMAT  KONKURSU 

1.Tematem Konkursu plastycznego są najpiękniejsze chwile spędzone razem i wspomnienia 

związane z aktywnością na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.  

2. Celem konkursu jest: 

a) promocja Powiatu Hrubieszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów 

historycznych, przyrodniczych, w sposób ciekawy i oryginalny, 

b)zachęcenie rodzin  do spędzania czasu wolnego na terenie Powiatu Hrubieszowskiego,  

c) prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, 

d)rozwój umiejętności plastycznych. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I - VIII szkół 

podstawowych z terenu Powiatu Hrubieszowskiego. 

2. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:  

Kategoria I – dzieci do lat 6;  

Kategoria II – dzieci od 7 do 10 lat;  

Kategoria III – dzieci od 11 do 15 lat.  

3. W każdej kategorii wiekowe zostaną wyłonione I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.    

4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3. 

5. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów 

prawnych. Wypełnione i podpisane  załączniki należy dołączyć do pracy konkursowej. Załączniki 

nr 1, 2 i 3 stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.  

6. Każdy uczestnik składa jedną, własnoręcznie wykonaną pracę konkursową. Prace zbiorowe 

nie będą brane pod uwagę.  

7. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w  innych konkursach.  

8. Opiekę nad uczestnikiem Konkursu obejmuje rodzic/opiekun. 

9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu.  

10. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażoną zgodą rodzica/opiekuna uczestnika  

na nieodpłatną publikację złożonych prac plastycznych oraz z wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku na materiałach promujących konkurs.  

12. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z 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  

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu 

popularyzacji konkursu oraz publikacji wyróżnionych prac na stronie internetowej organizatora 

Konkursu. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 

1. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami, z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”  

należy przesyłać do 17 sierpnia 2020 r., na  adres: 

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie 

ul. Narutowicza 34 

22-500 Hrubieszów, 

dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego lub wrzucić w zamkniętej kopercie do urny, 

która znajduje  się w budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34. 

2. W przypadku prac nadesłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego. 

3. Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową. 

4. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, wiek, autora, adres, numer telefonu kontaktowego, 

nazwisko opiekuna. 

5. Zgłoszenia i oświadczenia osób niepełnoletnich muszą zostać podpisane przez rodziców  

lub opiekunów prawnych. 

6. Prace konkursowe, na prośbę opiekuna uczestnika  podlegają zwrotowi. 

 

OCENA PRAC I NAGRODY 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Hrubieszowskiego. 

2. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) spełnieniem wymogów określonych regulaminem; 

b)poprawna identyfikacja tematu konkursu, 

c) charakter promocyjny,  

d) oryginalnością;  

e) pomysłowością oraz estetyką wykonanej pracy.  

3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 

6. Komisja Konkursowa  wybierze spośród nadesłanych prac  zwycięzców I, II i III miejsca   

w każdej kategorii wiekowej określonej w regulaminie, a ich autorom przyznane zostaną 

nagrody rzeczowe o wartości: 

a) za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej - nagroda rzeczowa o wartości do 400 zł 

każda;  

b) za II zajęcie miejsca w każdej kategorii wiekowej - nagroda rzeczowa o wartości do 300 zł 

każda; 

c) za zajęcie III miejsca w każdej kategorii wiekowej - nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł 

każda. 

d) po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej - nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł 

każda. 

Łączna pula nagród wynosi 3000 zł. 



OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1.Konkurs trwa od dnia 15.06.2020 r., do dnia 17.08.2020 r.  Ogłoszenie wyników nastąpi  

w dniu 01.09.2020 r. 

2.Informacje o zwycięskich pracach znajdą się na stronie internetowej 

www.starostwo.hrubieszow.pl, na oficjalnym Fanpage Facebook Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie oraz wywieszone w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.  

3. O wynikach Konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji 

o laureatach Konkursu, a także umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych 

Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM  

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie 

ul. Narutowicza 34 

22-500 Hrubieszów 

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu 

Telefon 84 696 50 68, wew. 19  

e mail: promocja@powiathrubieszow.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  plastycznego  „Razem z rodziną promuję Powiat Hrubieszowski” 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I W ZAKRESIE PRAW 

AUTORSKICH ORAZ ZAWIERAJĄCE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Uczestnika 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres, telefon 

 

1.Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższego Regulaminu Konkursu plastycznego  

„Razem z rodziną promuję Powiat Hrubieszowski”  wyrażam zgodę na udział w Konkursie 

Uczestnika:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Uczestnika 

                                                                                                                                                          ……………..………..  

data i czytelny podpis  

 

 

2. Oświadczam, że z chwilą przekazania Organizatorowi pracy konkursowej przechodzi ona na 

własność Organizatora bez wynagrodzenia. 

 

 

         …..………………….  

data i czytelny podpis 

 

 

 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zarówno małoletniego Uczestnika, jak i 

swoich własnych jako Rodzica/Opiekuna Uczestnika, w celu udziału w Konkursie, w tym na 

publikację wizerunku Uczestnika i Rodzica/Opiekuna Uczestnika na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, w mediach społecznościowych i relacjach medialnych.  

 

………………………….  

data i czytelny podpis 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  plastycznego „Razem z rodziną promuję Powiat Hrubieszowski” 

 

INFORMACJA ZWIERAJĄCA DANE KONTAKTOWE  

 

Imię i nazwisko Uczestnika ..............................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... ……………………………. 

Wiek Uczestnika………………………………………………………………………….…...………………………………….  

Adres do korespondencji Rodzica/Opiekuna Uczestnika.............................................................. …………… 

………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………..  

………………………………………………………………………………………….…..……………………………………………  

Numer telefonu Rodzica/Opiekuna Uczestnika ………………………………………..……………………………  

Adres e-mail Rodzica/Opiekuna Uczestnika................................................................................. ……………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  plastycznego „Razem z rodziną promuję Powiat Hrubieszowski” 

 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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  
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Starosta Hrubieszowski, ul. Narutowicza 34,  

22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 50 68. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie oraz 
upowszechnienia jego wyników zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  ] 

4) Dane osobowe laureatów Konkursu oraz ich Rodziców/Opiekunów prawnych będą 
przetwarzane do 31.01.2021r., natomiast pozostałych Uczestników Konkursu oraz 
ich Rodziców/Opiekunów prawnych przez okres 6 miesięcy od ogłoszenia wyników 
Konkursu. Po upływie w/w terminów dane zostaną usunięte w sposób trwały.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 

 

 


