
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „KORONAWIRUS – MÓJ PIKTOGRAM- WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ.” 

§1 Cele konkursu 

 

1. Zwrócenie uwagi na zmiany, które nastąpiły podczas panującej pandemii. 

2. Przypomnienie i utrwalenie  obowiązku dostosowania się do bieżących zaleceń. 

3. Inspirowanie do podejmowania inicjatyw w zakresie obowiązujących przepisów. 

4. Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu. 

5. Konfrontacja i prezentacja osiągnięć rówieśniczych. 

 

§2 Organizatorzy konkursu 

 

Organizatorami konkursu plastycznego są: Ośrodek Społeczno – Kulturalny Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu z siedzibą przy Alei Podwale 1 oraz Sekcja 

Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Wałbrzychu. 

§3 Postanowienia i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży. 

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie piktogramu (znaku informacyjnego, rysunku z 

podpisem, hasłem itp. ) przypominającym o zasadach i bezpiecznym zachowaniu w dobie 

koronawirusa (np. częstym i dokładnym myciu rąk, zachowaniu bezpiecznej odległości 2m, 

zasłanianiu ust i nosa w przestrzeni publicznej, unikania dotykania ust, nosa i oczu, 

używania rękawiczek, etc.). 

3. Praca może być wykonana dowolną techniką – również w wersji elektronicznej. 

4. Fotografie prac lub elektroniczną wersję należy wysłać na adres mailowy 

osk@smpodzamcze.com.pl  do 30 maja br. 

5. W treści  e-maila należy wpisać imię i wiek dziecka. 

6. Uczestnik konkursu może przesłać max 2 prace. 

7. Komisja Konkursowa wyłoni po 3 prace w następujących kategoriach wiekowych: 

- do 12 lat 

- powyżej 12 lat 

8. Kryteria oceny prac: 

-sposób ujęcia tematyki  

 -walory estetyczne 

- oryginalność 

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

10. Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom dodatkowe wyróżnienia. 

11.  Zgłaszającymi d o konkursu mogą być osoby fizyczne będące prawnymi opiekunami dziecka 

– uczestnika konkursu. 

12.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszona praca nie 

narusza praw osób trzecich. 

13.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych prac na 

wszystkich polach eksploatacji i zgodnie z art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. 

14.  Prace i wyniki konkursu udostępnione zostaną na stronie internetowej OSK SM Podzamcze 

oraz profilu FB. 

15.  O terminie i sposobie odbioru nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo. 

16.  Przesyłając prace uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 

mailto:osk@smpodzamcze.com.pl


§4 RODO 

 

• Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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, dalej: „RODO”) 

informujemy, że Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Podzamcze” w Wałbrzychu (58-316), Al. Podwale 1, KRS: 0000107812, NIP: 8860006816, 

zarejestrowana pod numerem KRS 0000011013, adres e-mail: biuro@smpodzamcze.com.pl 

• W Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu został powołany Inspektor Ochrony 

Danych, adres e-mail: rodo@smpodzamcze.com.pl  

• Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu „Koronawirus – mój piktogram – wiem jak się zachować” przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

• Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem całkowitej poufności w granicach 

przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.  

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu. 

• Przysługuje Panu/-i prawo żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego 

podmiotu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

• W przypadku zgłoszenia któregokolwiek z ww. żądań, zostanie Pan/-i poinformowany o 

podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od 

otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa 

miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

• Przysługuje Panu/-i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. 

• Pana/-i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


