
Konkurs plastyczno-graficzny

 „KOLORY JESIENI”
Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni artystycznej uczniów, 
rozwijanie ich uzdolnień plastycznych, uwrażliwienie ich na piękno 
otaczającego nas świata oraz zachęcanie do kreatywnego wyrażania 
własnych odczuć przez sztukę.  

REGULAMIN KONKURSU 

1. Temat pracy: „Kolory jesieni” – osobista, indywidualna interpretacja tematu;
2. Format pracy A4;
3. Technika wykonania: dowolna – rysunek, grafika komputerowa, kolaż itp.
4. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa oraz szkoła) należy przesłać drogą 

elektroniczną na jeden z podanych poniżej adresów:
 bskrzypczyk@onet.pl
 a.papiez.ckziu@gmail.com

5. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 16 listopada 2020r.
6. Do prac powinna być dołączona: pisemna zgoda rodzica/opiekuna 

niepełnoletniego ucznia na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez 
CKZiU w Częstochowie, dla potrzeb konkursu (zdjęcie/skan zgody), której 
wzór znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu;

7. Organizator zastrzega sobie  prawo do wykorzystania nadesłanych prac do 
celów niekomercyjnych;

8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji 
konkursu przez CKZiU w Częstochowie oraz oświadczeniem, że prace 
zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem praw 
autorskich osób trzecich;



Załącznik 1 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego  
na udział dziecka w Konkursie plastyczno-graficznym 

pt. „Kolory jesieni” 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

……………………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko syna/córki) 

w Konkursie "Kolory Jesieni" organizowanym przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia 
zawarte w regulaminie konkursu.

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby konkursu, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej 
i facebook'u Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie 
wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza 
uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L119 
z 04.05.2016, s.1).

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w 
jakim celu, i jakimi sposobami, jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, 
ul. Przechodnia 11/15.

Opiekun/rodzic ma prawo do poprawiania danych oraz wycofania zgody.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 
80-806 Gdańsk, 

 ……………………………………………… 
 Data, czytelny podpis  rodzica/opiekuna 




