
REGULAMIN 
XXIV KONKURSU PLASTYCZNEGO 

I FOTOGRAFICZNEGO 

„NASTROJE JESIENI” 
 

1. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na urodę i zmienność otoczenia 

oglądanego w barwach jesieni oraz twórczego wykorzystania tych walorów 

w malarstwie i fotografii. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 5 do 14 lat. 

3. Obowiązuje format prac: 

a) malarskich - A3 

b) fotograficznych - 15/21 cm. 

4. Techniki malarskie i fotograficzne dowolne. 

5. Ilość prac jednego autora nie może przekroczyć 2 szt. 

6. Każdą pracę należy opisać podając czytelnie na odwrocie: 

- imię i nazwisko, wiek autora (imię i nazwisko opiekuna), 

- adres i numer telefonu. 

- prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą             

  oceniane. 

7. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w trzech 

kategoriach wiekowych: 

- od 5-7 lat, 

- od 8-11 lat, 

- od 12-14 lat, 

8. Prace należy składać w sekretariacie lub wysyłać na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury 

ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk 

                            do dnia 17 listopada 2022 r. 
9. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody w dniu 23 listopada  

(środa), 

podczas otwarcia pokonkursowej wystawy o godz. 10:00, w galerii MOK. 

10. Prace  nagrodzone przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka      

 Kultury, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

11.Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu 

     organizator powiadomi na stronie internetowej 

     a laureatów także drogą telefoniczną. 

12.Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

            

               Informacji udziela sekretariat MOK, tel. (16) 648 79 11 

                                           w godz. 7:30 - 15:30. 

 



                                

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

XXIV KONKURSU PLASTYCZNEGO 

I FOTOGRAFICZNEGO 

„NASTROJE JESIENI” 
 

 

1.Dane personalne: 

Imię i Nazwisko:………………………………………………………… 

Wiek autora:…………………………………………………………….. 

Adres i numer telefonu :………………………………………………… 

2.Nazwa i adres szkoły: 

……………………………………………………………………………… 

3.Imię i nazwisko Opiekuna: 

……………………………………………………………………………… 

Oświadczam że zapoznałam/em się z regulaminem XXIV konkursu „Nastroje Jesieni” 

zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku i akceptuję 

regulamin oraz wypełniłam/em formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku im. Oskara Kolberga  
- Inspektor Ochrony Danych: Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail rejman@gmail.com  

  kontakt listowny na adres administratora, email: mokprzeworsk@gmail.com 

-  Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO 
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie 

przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 

- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji konkursu, jak 
i dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 

- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

* dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

* sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

* ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
* wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu. Konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród. 
                                            

 

………………..……………………………………………………………………. 

                                                                     (data i czytelny podpis uczestnika) 
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mailto:mokprzeworsk@gmail.com


Zgoda rodzica/opiekuna prawnego do udziału dziecka w XXIV 

konkursie plastyczno-fotograficznym 

„Nastroje Jesieni” 
 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 
Wyrażam zgodę na : 
- udział dziecka/podopiecznego w XXIV konkursie plastyczno-fotograficznym „Nastroje Jesieni” 
- przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocji przez  Organizatora, 
-dysponowanie zarejestrowanym wizerunkiem mojego dziecka , biorącego udział w konkursie plastyczno-fotograficznym „Nastroje 
Jesieni" w celu promocji przez Organizatora  
-wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zarejestrowanego materiału z wizerunkiem mojego dziecka za pośrednictwem dowolnego 
medium dla celów statutowych Organizatora . 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. 
Dz.U., Nr 133 poz. 833 z póź. zm. 
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku im. Oskara Kolberga  
- Inspektor Ochrony Danych: Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail rejman@gmail.com 
  kontakt listowny na adres administratora, email: mokprzeworsk@gmail.com 
-  Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 
6 lit. a. RODO 
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na 
podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji 
konkursu, jak i dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 
- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
* dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
* sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej; 
* ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
* wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród. 
 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                          (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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