
Kreatywny konkurs 
„Moje Świąteczne Okno”

Serdecznie zapraszamy do udziału  w konkursie świątecznym – wielkanocnym  pt.
„Moje Świąteczne Okno”

Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. 

Działanie odbywa się w ramach projektu 9.1.1. "Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na
lata 2019-2020.

Cele konkursu:

– rozwijanie kreatywności dzieci;
– kultywowanie tradycji świątecznych;
– rozwijanie wyobraźni plastycznej;
– rozwijanie zdolności manualnych;
– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;
– rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

REGULAMIN

Konkurs  adresowany  jest  do  mieszkańców  Gminy  Zawiercie  w  szczególności  dla  osiedli
rewitalizowanych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  mieszkańców  z  Osiedla  Szymańskiego  (TAZ),
Osiedla Warty oraz Osiedla Stary Rynek.

Konkurs  polega  na  przyozdobieniu  okna  dot.  tematyki  świątecznej  z  motywami  Wielkanocnymi,
wykonaniu zdjęcia przyozdobionego okna w swoim mieszkaniu,  naklejeniu w rogu okna metryczki
oraz przesłania fotografii na wskazany poniżej adres mailowy.

Technika  wykonania  pracy: Prace  wykonujemy  samodzielnie  lub  z  pomocą  rodzica,  techniką
dowolną,  według  upodobań  i  umiejętności  uczestnika.  Każda  praca  musi  zawierać  dane  autora
(metryczka przymocowaną do okna). Osoba może oddać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową. 

Należy pamiętać, iż tematyka powinna dotyczyć Świąt Wielkiejnocy

Metoda pracy: zdjęcie
Format pracy: zdjęcie zapisane i przesłane w formie jpg, png, bmp

Termin przesyłania prac:

Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 09.  04.2020   r. na adres 
email: projekt@mopszawiercie.pl z tutułem "Moje Świąteczne Okno" .

W treści maila należy podać: 
a)  imię i nazwisko autora,
b)  wiek autora,
c)  miejscowość,
d)  szkołę, do której uczęszcza autor (w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia),
e)  opiekuna prawnego dziecka (w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia),
f)   indywidualny adres e-mail,
g)  numer telefonu kontaktowego.

mailto:projekt@mopszawiercie.pl


Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na: dokumentowanie jego twórczości – rejestrację 
fotograficzną i zamieszczenie informacji o ewentualnej wygranie na stronie internetowej, jak również 
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie odbioru nagrody.

Kryteria oceny:
– oryginalny pomysł;
– estetyka wykonania pracy;
– ogólny wyraz artystyczny;
– materiał użyty do wykonania pracy;
– zgodność pracy z założeniami konkursu;
– stopień trudności;
– technika wykonania;
– indywidualny charakter pracy.

Ocena i nagrody:
– Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na 
stronie internetowej;
– Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu, zmiany 
terminów rozstrzygnięcia, nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub działań siły wyższej;
– komisja konkursowa przyzna nagrody dla trzech pierwszych miejsc (na każdym osiedlu 
rewitalizowanym będą przyznane 3 nagrody – łącznie 9 nagród ) oraz wyróżnienia i dyplomy;
– nagrodzone prace zostaną umieszczone na głównej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawierciu oraz na portalu społecznościowym.
–  uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne;
–  w skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organizatorów,
–  ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.

Sprawy organizacyjne:
 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 Organizator przesłane zdjęcia zatrzymuje jako dokumentację z konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z 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 (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Zawierciu,  ul.  Piłsudskiego  47,  42-400  Zawiercia,  w  imieniu  którego  działa  Dyrektor  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i
zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej,  a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Zawierciu  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  (42-400
Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47), adresu e-mail  iodo@mopszawiercie.pl  lub telefonicznie  32 67 221 34
(wew. 32). 

3. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  ich  podanie  jest  warunkiem  koniecznym
uczestnictwa w  konkursie świątecznym – wielkanocnym pt.  „Moje Świąteczne Okno” organizowanym
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. Niezbędny zakres danych osobowych obejmuje:
imię i nazwisko, wiek autora pracy konkursowej, miejscowość, szkołę, do której uczęszcza autor pracy
(w  przypadku  dzieci  i  młodzieży  szkolnej),  adres  elektroniczny  (e-mail)  oraz  numer  telefonu
kontaktowego, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
konkursowej w przypadku, w którym autorem jest osoba poniżej 18 roku życia.  Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda).

4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od dnia zakończenia konkursu i/lub do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie przekazanych danych.

5. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom. Dane mogą jednak zostać
przekazane innym podmiotom – wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Nadto dane
mogą  być przetwarzane przez  podmioty  zapewniające  administratorowi  danych osobowych obsługę
administracyjną, informatyczną, techniczną lub prawną. 

6. W  odniesieniu  do  przekazanych  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, jak również przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu – stosowanie
do art. 22 RODO.

7. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 na podstawie art. 15 ust. 3 RODO prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
 na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania  danych osobowych;
 prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych\(w każdym  momencie  i bez

podawania  przyczyny,  lecz  przetwarzanie  danych  osobowych  dokonane  przed  cofnięciem  zgody
nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez
administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona);

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


