
 

 

Regulamin konkursu plastycznego na plakat pod hasłem 

„Z ogrodu na stół – wiem co jem” 

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Z ogrodu na stół – wiem co jem” 

jest Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. 

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezesa Zarządu Związku Gmin Turystycznych 

Pogórza Dynowskiego oraz Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego. 

II. Cel i zakres tematyczny konkursu 

1. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem dotyczącym prozdrowotnego 

wpływu warzyw i owoców na ludzki organizm, które pochodzą z własnego ogródka, a z których 

można przygotować ciekawe i smaczne dania oraz przetwory. 

Ponadto konkurs ma na celu: 

 rozwijanie wrażliwości przestrzennej, 

 kształtowanie zamiłowania do własnej przestrzeni wokół siebie (przydomowy ogród, 

warzywniak) jako formy spędzania wolnego czasu, 

 zmobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, 

 rozwijanie nowych zainteresowań oraz naukę cierpliwości, 

 wykreowanie modelu młodego człowieka, który w oparciu o wiedzę i doświadczenie 

dorosłych dotyczące pielęgnacji warzyw i owoców nauczy się wspólnie przygotowywać 

posiłki i przetwory, 

 kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami zdrowego stylu życia. 

III. Zasięg konkursu oraz czas trwania 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu objętego działalnością 

Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – gminy Dydnia, Nozdrzec, Dynów, 

Dubiecko, Krzywcza oraz miasto Dynów. 

a. Konkurs trwa od 17 lutego do 20 kwietnia 2020 roku. 

Dzień 20 kwietnia 2020 roku – jest ostatecznym terminem przekazania prac konkursowych do biura 

Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w Dynowie (budynek Urzędu Miejskiego  

w Dynowie, przyziemie, pokój 01) lub Urzędu Gminy odpowiadającego miejscu zamieszania (gmina) 

uczestnika konkursu: 

Gmina Dydnia – I piętro, pokój 102 – sekretariat, 

Gmina Nozdrzec – I piętro, pokój 8 – sekretariat, 

Gmina Dynów – I piętro, pokój 15 – sekretariat, 

Miasto Dynów – I piętro, pokój 11 – sekretariat, 

Gmina Dubiecko – I piętro, pokój 102 – sekretariat, 

Gmina Krzywcza – I piętro, pokój 4 – Pani Agata Wiśniowska. 



b. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej i fb 

Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. 

IV. Zasady przeprowadzenia konkursu 

1. Przed wykonaniem pracy konkursowej przez dzieci i młodzież należy przeprowadzić działalność 

edukacyjno-wychowawczą z zakresu prozdrowotnego wpływu warzyw i owoców, które 

pochodzą z własnego ogródka. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w kategoriach A i B: 

Kat. A: klasy I-IV; Kat. B: klasy V-VIII. 

3. Prace powinny być indywidualne i wykonane dowolną techniką plastyczną. 

4. Wyklucza się pracę poddaną obróbce komputerowej oraz w formie zdjęcia. 

5. Plakat powinien być wykonany w formacie A3; – prosimy o to, by nie zwijać w rulon prac 

konkursowych. 

6. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę. 

7. Każda praca powinna mieć swój tytuł. 

8. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy. 

9. Każda praca powinna zawierać dołączoną metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy (załącznik 

nr 2) oraz zgodę uczestnika niepełnoletniego (załącznik nr 1). Prace bez wymaganych 

załączników nie będą oceniane. 

10. Prace oceni Komisja Konkursowa według następujących kryteriów: 

a. wartości plastyczne i oryginalność pracy; 

b. zgodność z regulaminem; 

c. poprawność merytoryczna; 

d. jasność przekazu. 

11. Przekazanie plakatu i wypełnienie załączników jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem 

prawa wykorzystywania ich na następujących polach eksploatacji: 

a. oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowania plakatu; 

b. druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie; 

c. wprowadzanie do pamięci komputera; 

d. prezentowanie prac na wystawach stanowiących kontynuację konkursu; 

e. bezterminowe prezentowanie prac w mediach, na stronach internetowych Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz w innych materiałach informacyjno-promocyjnych 

dotyczących konkursu. 

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie zdjęć i wizerunku osób 

uczestniczących w imprezach towarzyszących konkursowi. 

V. Nagrody w Konkursie 

1. W konkursie przyznane będą nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów: 

Kat. A – miejsca od I do III oraz trzy wyróżnienia, Kat. B – miejsca od I do III oraz trzy wyróżnienia. 

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

3. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wystawa prac odbędzie się dnia 29 maja 

2020 roku podczas XVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” w Domu Ludowym 

w Niebocku (gmina Dynia). 

W razie jakichkolwiek zmian powiadomione zostaną szkoły, których uczniowie będą laureatami 

konkursu. 

Przekazanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu. 

Załączniki do Regulaminu konkursu: 

Załącznik nr 1 – Zgoda uczestnika niepełnoletniego 

Załącznik nr 2 – Metryczka pracy konkursowej 



 

 

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

Szanowni Państwo, 

Kierując się 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), Związek Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia 

procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. 

Pani/Panu uprawnieniach: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego reprezentowany przez Prezesa Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego z siedzibą w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do celu przeprowadzenia konkursu plastycznego 

(podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO). Zakres i warunki przetwarzania danych opisuje 

regulamin konkursu. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie 

przypadkach. 

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO); 

b) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa  

z art. 15 RODO); 

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO); 

d) prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO); 

e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO); 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa  

z art. 21 RODO); 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 

RODO); 

h) w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu 

Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13  

ust. 2 lit. d). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom 

pocztowym i kurierom – w przypadku korzystania z ich usług. Dane mogą być przekazywane 

również instytucjom wskazanym w regulaminie konkursu oraz podwykonawcom (podmiotom 

przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. 

7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania 

Pani/Pana danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu 

wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

uczestnictwa w konkursie. 

9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych telefonicznie 16 652-19-90, listownie na adres Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz osobiście w siedzibie Związku w Dynowie. 

 


