
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
oraz 

Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
ogłasza 

 
 konkurs plastyczny 

dla dzieci i młodzieży 
  z Gminy Ożarów Mazowiecki 

p t .  „  M Ó J  P R O J E K T  O Ż A R O W S K I E J  K A R T K I  Ś W I Ą T E C Z N E J ”  
B O Ż E  N A R O D Z E N I E  2 0 2 0  

 
R E G U L A M I N  K O N K U R S U  

 
1. Temat 
  Projekt kartki świątecznej Bożonarodzeniowej. 
  Praca powinna zawierać herb Ożarowa Mazowieckiego lub jego elementy. 
  Może również przedstawiać elementy charakterystyczne dla Ożarowa Mazowieckiego,  
  bądź dla Gminy Ożarów Mazowiecki. 
 
2. Uczestnicy Konkursu 
  Dzieci i młodzież w wieku 5- 15  lat  z Gminy Ożarów Mazowiecki. 
 
3.Organizator Konkursu 
  Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. 
 
4. Udział w Konkursie 

 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu  
 Zgłoszenia do Konkursu dokonuje opiekun prawny (rodzic) Uczestnika Konkursu.  

Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów 
związanych z organizacją Konkursu, wyłonieniem Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnieniem informacji na 
temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  
Formularz wyrażenia zgody zawarty jest w Formularzu zgłoszenia na konkurs w Załączniku do niniejszego Regulaminu.  

 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przed ogłoszeniem 
rozstrzygnięcia Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, a Praca 
konkursowa podlega w takim przypadku zniszczeniu.  

 
5. Format prac  
   A-4   (30/21 cm)  

 nie składane 
 nie oprawione 
 jednostronne 

 
6. Technika prac: 

 Jedna z technik plastycznych: kredka, flamastry, pastele, farba plakatowa, akrylowa, olejna, 
akwarela, tempera i gwasz, tusz, wydzieranka.  

 UWAGA ! Nie grafika komputerowa. 
 
 



7. Warunki uczestnictwa: 
 Praca musi być pracą własną nie przedstawianą ani publikowaną wcześniej, nie zgłoszoną 

do innego konkursu, nie obciążoną wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie 
może być kopią ani przedrukiem istniejących prac.  

Praca nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), a 
także dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

 Praca ma być wykonana indywidualnie i samodzielnie (wyklucza się z udziału w konkursie 
prace wykonane według szablonu, jednego wzoru lub przez grupę dzieci).  

 Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę. 
 Pracę należy wyraźnie podpisać na odwrocie  ( DUŻYMI LITERAMI):  

  imieniem i nazwiskiem, podać wiek, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego oraz 
  jeżeli praca jest wykonana na lekcji pod kierunkiem nauczyciela w szkole lub przedszkolu - 
  nazwę placówki, w innym przypadku dopisać- Praca w domu 

 Do pracy należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia 
do konkursu (z załącznika regulaminu). Formularz wypełnia i podpisuje opiekun prawny 
(rodzic) Uczestnika.  

 Nie dołączenie lub nie podpisanie Formularza zgłoszenia jest równoznaczne z nie 
przystąpieniem do konkursu. 

 Dostarczenie pracy na konkurs oznacza, że opiekun prawny (rodzic) wyraża zgodę na 
udział w konkursie dziecka i zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego 
warunki w tym zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na 
zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy. 

 Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, nie podpisane lub podpisane 
nieczytelnie, niekompletnie i zniszczone w wyniku złego opakowania nie biorą udziału w 
konkursie. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Organizator. 

 
8. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 04.12.2020roku. 

 Decyduje data wpływu. 
 Prace na konkurs są przesyłane lub dostarczane na koszt uczestnika.  
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych prac 

konkursowych, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia w 
transporcie) 

 Prace prosimy dostarczyć lub przesyłać na adres: 
Dom Kultury „Uśmiech” 

ul. Poznańska  165 
05- 850 Ożarów Mazowiecki 

 
9. Ocena prac: 

 Organizator powoła Komisję Konkursową. 
 Zadaniem Komisji jest ocena Prac konkursowych, wyłonienie Laureatów Konkursu i 

przyznanie nagród:  
  Nagrodę główną GRAND PRIX i odpowiednio I, II i III miejsce oraz wyróżnień.  

 Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.  
 
10. Kryteria oceny: 

 Artystyczne tj. oryginalność, pomysłowość, dobór środków i techniki plastycznej, 
kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, samodzielność.  

 Merytoryczne zgodność pracy z tematyką konkursu. 
 Samodzielność wykonania pracy (nie będą oceniane prace wykorzystujące gotowe 

elementy takie jak pocztówki lub fragmenty ilustracji). 
 Estetyczne technika wykonania. 

 
11. Nagrody: 

 Nagroda główna GRAND PRIX – praca otrzyma dyplom, nagrodę rzeczową, zostanie 
wydana w formie Oficjalnej Pocztówce Świątecznej Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
i zostanie zaprezentowana na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej 
Organizatora lub/i na profilu Facebook prowadzonym przez organizatora.  



 Pozostałe NAGRODZONE i WYRÓŻNIONE prace otrzymają dyplom oraz nagrodę 
rzeczową i zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie 
internetowej Organizatora lub/i na profilu Facebook prowadzonym przez organizatora.  

Nagrody przyznane są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), który przewiduje, że wartość wygranych w konkursach 
z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł (dwa 
tysiące złotych), są wolne od podatku dochodowego.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu.  
 Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na 

nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania 
nagrody na inne osoby. 

 
12. Prawa Organizatora: 

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
Organizatora Dom Kultury „Uśmiech” w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek 
prawami osób trzecich, autorskie prawa majątkowe nieograniczone terytorialnie i czasowo 
do Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

 a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w 
 dowolnej liczbie egzemplarzy,  
 b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej 
 liczbie egzemplarzy,  
 c) wprowadzanie do obrotu (powielonych drukiem) egzemplarzy Pracy konkursowej, 
       d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i  
       zamkniętej,  
 e) publikację, wystawienie, wyświetlenie, reemitowanie i odtwarzanie dowolną techniką,  
       f) nadanie za pomocą wizji,  
       g) dokonywanie przeróbek,  
       h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach, 
  Praca konkursowa nie podlega zwrotowi. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do publikacji oraz 
wystawienia na wystawie pokonkursowej tylko prac nagrodzonych i wybranych przez jury. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
 Sytuacje nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. Od decyzji Organizatora 

nie przysługuje odwołanie. 
 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na prawo Organizatora do 

wykorzystania i przetwarzania danych osobowych umieszczonych w Formularzu zgłoszenia 
do konkursu pracy (załącznik) w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zdjęć i nagrań 
filmów z otwarcia wystawy z ich udziałem w celach informacyjnych i promocyjnych 
związanych z działalnością Domu Kultury „Uśmiech”(punkt 15 Regulaminu konkursu - Informacja 
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych)  
Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).  
 
13. Ogłoszenie wyników  
  Lista nagrodzonych uczestników Konkursu oraz termin odbioru nagrody, będą 
opublikowane na stronie internetowej Organizatora w dniu 13.12.2020 r o godzinie 12.00. 
Nagrodzone prace w formie zdjęć będą publikowane na stronie internetowej Organizatora lub/i 
profilu Facebook prowadzonych przez Organizatora. 
Ze względów epidemicznych otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w najbliższym 
możliwym terminie po wznowieniu pracy Domu Kultury „Uśmiech”. 
 
14. Nagrodzeni uczestnicy potwierdzają telefonicznie odbiór nagrody w wyznaczonym przez 
Organizatora terminie. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody w wyznaczonym terminie  
uczestnik telefonicznie powiadamia Organizatora i ustalany jest inny termin. 
 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować pod nr telefonu : 22 722 14 45 
 
 



 
15. Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

 
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 
Ożarów Mazowiecki; 

II. Inspektor Ochrony Danych  
Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych  
i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@dkusmiech.eu; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.  

III. Cel i podstawy przetwarzania  
Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych. 
Podanie danych osobowych jest ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie 
Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja konkursu (art. 6 ust. 1, lit. RODO1); 
Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest promocja konkursu i Domu Kultury Uśmiech (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO2). 
IV. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Uczestnika konkursu danych osobowych będą: 
Dom Kultury „Uśmiech” Ożarów Mazowiecki ul, Poznańska 165; 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy  danych Uczestnika konkursu poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VII. Okres przechowywania danych  
Dane osobowe Uczestnika konkursu (w postaci: imienia, nazwiska, wieku, kontaktowego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, instytucji 
prowadzącej tzn. szkoły/przedszkola) będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, dane Laureatów (w postaci: imienia, nazwiska, 
wieku i ewentualnie instytucji prowadzącej tzn. szkoły/przedszkola, wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagrań z uroczystości ogłoszenia 
wyników konkursu, wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej z ich udziałem) w celach archiwizacji i reklamy konkursu przez 
czas nieokreślony. 

VIII. Twoje prawa 
Przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do usunięcia danych. 
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. 
d) ograniczenia przetwarzania danych 
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub 
wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli  Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je 
bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na 
czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 
Sprzeciw "marketingowy"  
Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta 
Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację 
 Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych 
niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która  Pani/Pana 
zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, 
chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana  praw lub też że Pani/Pana dane 
są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
f) prawo do przenoszenia danych:  
Ma Pani/Pana  prawo otrzymać od nas w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego  
dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana  zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam 
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka  niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.  
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
W każdej chwili ma Pani/Pan  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana 
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej 
wycofaniem. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Uczestników konkursu danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Brak podania danych powoduje 
niemożność uczestnictwa w konkursie. 
 
 

 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 
2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 



 
 
Załącznik :  

 
 

F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I A  D O  K O N K U R S U  P L A S T Y C Z N E G O  
M Ó J  P R O J E K T  O Ż A R O W S K I E J  K A R T K I  Ś W I Ą T E C Z N E J ”  

B O Ż E  N A R O D Z E N I E  2 0 2 0  
 

D A N E  U C Z E S T N I K A  K O N K U R S U  
Imię              
Nazwisko              
Wiek  
Miejsce wykonania pracy: 
 dom, szkoła, przedszkole 

 

e-mail kontaktowy  
numer telefonu 
kontaktowego 

 

Proszę podać prawidłową 
odmianę imienia i 
nazwiska. 

dyplom dla 

  
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 (RODO): 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Dom Kultury „Uśmiech” ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki, w/wym danych 
osobowych Uczestnika Konkursu oraz moich, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji Konkursu 
plastycznego „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”, wyłonienia Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnienia 
informacji na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych.  
 
Wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie plastycznym „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej” i oświadczam, że zapoznałam(em) 
się z Regulaminem Konkursu plastycznego „Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego 
postanowień.  
 
Jednocześnie oświadczam, że ja i Uczestnik Konkursu zapoznaliśmy się z informacjami zamieszczonymi w paragrafie nr 15 Regulaminu 
Konkursu, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 
Uczestnika Konkursu oraz jego Przedstawiciela Ustawowego, a także znane są nam wszystkie przysługujące nam prawa, o których mowa w 
art. 15 – 18 RODO.  
 
 
 
 
……………………………………                                                 …........………………………………………. 
        (miejscowość, data)                                                                                   (podpis rodzica/prawnych opiekunów) 

Zgoda na publikację wizerunku 

Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych osobowych Uczestnika Konkursu w 
związku z promocją i informowaniem o Konkursie.  
 
 
 
 
……………………………………                                                 …........………………………………………. 
        (miejscowość, data)                                                                                   (podpis rodzica/prawnych opiekunów) 

 


