
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

„PLUSZOWY MIŚ” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi oraz Biblioteki 

Publiczne Gminy Dębno.  

2. Głównym celem konkursu jest rozwijanie poczucia estetyki, zainteresowań plastycznych, 

promocja twórczego spędzania, tworzenie pozytywnych emocji u dzieci i młodzieży w czasie 

epidemii. 

3. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno w wieku od 3 do 14 

lat. 

4. Konkurs oceniany będzie w czterech kategoriach wiekowych: 

• przedszkolaki i klasy „0”,  

• uczniowie klas I -III,  

• uczniowie klas IV -VI,  

• uczniowie klas VII i VIII. 

5. Każda osoba może przesłać zdjęcie 1 pracy wykonanej własnoręczne w dowolnej technice 

plastycznej. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w formie skanu lub czytelnego 

zdjęcia poprawnie wypełnionej karty uczestnictwa (Załącznik nr 1) dostępnej na stronie 

www.dck.net.pl na email: konkurs@kulturadebno.pl, w nieprzekraczalnym terminie 

25.11.2020 r. do godz. 12:00. 

7. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

8. Dla zwycięzców są przewidziane nagrody. 

9. Rozstrzygnięcie  konkursu  i  ogłoszenie  wyników nastąpi  drogą internetową, za pomocą 

strony www.dck.net.pl i strony Dębińskiego Centrum Kultury na portalu społecznościowym 

Facebook. 

  



Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie jest Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi. 

2. Celem zbierania danych jest realizacja Gminnego Konkursu „Pluszowy Miś”. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub  

ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia  danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich 

będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału w konkursie organizowanym przez DCK. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji konkursu  z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisach archiwalnych. 


