
 
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2020  

stowarzyszenia „Jak w rodzinie” z dnia 24.09.2020 r.  

 

Regulamin konkursu plastycznego: 

„Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka” 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Jak w rodzinie”. 

2. Konkurs jest skierowany do podopiecznych z terenu powiatu tucholskiego (dzieci 

z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci w wieku 

szkolnym, powyżej 9 roku życia). 

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

4. Udział w konkursie jest wolny od wszelkich opłat. 

 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest: 

1. Upowszechnienie wiedzy związanej w zakresie ochrony środowiska. 

2. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją. 

3.  Rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.  

4. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,  

5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;  

6. Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,  

7. Motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy i umiejętności, - rozwijanie 

zdolności manualnych.. 

Zadanie uczestników: 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej z zakresu ochrony 

środowiska.  

2. Powinien to być rysunek autorski.  

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, 

farby plakatowe, wycinanki itp.). 

4. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4. 

 



 
 

Wymagania dotyczące konkursu:                         

1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać treść w zakresie ochrony  środowiska. 

2. Uczestnikami konkursu są podopieczni z terenu powiatu tucholskiego (dzieci z rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku szkolnym, powyżej 9 

roku życia). 

3. Każda praca musi mieć charakter oryginalny, tj. nie może być wcześniej 

opublikowany lub rozpowszechniony w jakiejkolwiek formie i nienagrodzony. 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

Ocena prac: 

Uczestników oceniać będzie specjalnie powołana przez Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” 

Komisja Konkursowa. Zadaniem komisji będzie wybór 13 najlepszych prac. Nadesłane prace 

zostaną ogłoszone na stronach internetowych, administrowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tucholi. Decyzje komisji są niepodważalne, nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1. Zgodność z tematyką. 

2. Estetykę pracy. 

3. Oryginalność. 

4. Staranność wykończenia. 

5.  Samodzielność wykonania.  

Nagrody: 

Organizator konkursu zapewnia nagrody dla 13 najlepiej ocenianych prac. Osoby nagrodzone 

zostaną powiadomione o tym fakcie drogą telefoniczną. Wręczenie nagród nastąpi podczas 

balu andrzejkowego organizowanego przez Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie”. 

Terminarz: 

1. Konkurs trwa od 30.09.2020 r. 

2. Prace należy złożyć do 12 październik 2020 r. do godz. 14.30 w zamkniętej kopercie, 

opatrzonej napisem: Stowarzyszenie „Jak w rodzinie”, ul. Pocztowa 7,  89- 500 

Tuchola z dopiskiem: Konkurs: „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka”. Wiersz 

prosimy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul.  

 



 
 

Pocztowa 7, 89-500 Tuchola  (liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tucholi) wraz z: 

− oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości regulaminu konkursu, 

które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 

− klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

− oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku, załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu; 

3. Prace nadesłane po terminie nie będą brane w konkursie. 

4. Ocena prac przez komisję konkursową do 13.10.2020 r. 

5. Wyniki konkursu zostaną podane do 14.10.2020 r.  na stronie internetowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w zakładce Stowarzyszenie „Jak 

w Rodzinie”. 

Uwagi końcowe:  

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji wierszy i promocji. W tym 

zakresie uczestnik przenosi na organizatora autorskie prawa do utworu. 

3. Nabycie ww. praw przez Organizatora następuje nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

4. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

6. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: Kamila Synak, tel. (052) 559 20 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  

„Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka” 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i przyjmuję do wiadomości 

regulamin „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka”,  którego 

organizatorem jest Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie”. 

 

 

……………………                                                                ……………………………………… 
(miejscowość i data)                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu     

„Piękno Borów Tucholskich oczami 

dziecka” 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 Zgodnie z art. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie danych 

osobowych jest Stowarzyszenie „Jak w rodzinie”.  

2. Dane osobowe Pani/ Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie przetwarzane 

będą w celu wzięcia udziału w konkursie, pn. „Piękno Borów Tucholskich oczami 

dziecka”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).   

3. Odbiorcą Pani/ Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie danych osobowych 

mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani / Pana danych w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

4. Dane osobowe Pani/ Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Pani/ Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie będą 

przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych  

w przepisach o archiwizacji, tj. przez 5 lat. 

6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  



 
 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych swoich i dziecka jest dobrowolne, 

jednak nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia 

udziału dziecka w konkursie pn. „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka”.    

9. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie stosuje się 

zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.  

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną 

dot. przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tucholi w związku z uczestnictwem w konkursie pn. „Wiersz lekkim piórem pisany”. 

 

…………………………………….                                     …………………………………………….. 
                (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis przedstawiciela      

                                                                                                                     ustawowego*/prawnego*) 

 

 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, z siedzibą ul. Pocztowa 7, 89-500 

Tuchola w związku z uczestnictwem w konkursie pn. „Piękno Borów Tucholskich oczami 

dziecka”. 

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

                (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis uczestnika*/przedstawiciela      

                                                                                                                     ustawowego*/prawnego*) 
 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu  

     „Piękno Borów Tucholskich oczami                                

 dziecka” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

 

  

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie udostępnianie wizerunku 

………………….……………………………  w postaci wiersza promującego rodzicielstwo 

zastępcze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. 

  

 

………………………..……………….. 

                                                                                                miejscowość, data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 

DO KONKURSU „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka” 

 

 

 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 

Imię i nazwisko uczestnika/przedstawiciela rodziny: 

 

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

 

Miejsce zamieszkania: 

 

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

 

Nr telefonu: ………………………………………… 

 

e-mail: ……………………………………………… 

 

 

 

        …………………………………… 

 

         Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


