
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KOCHAJ – NIE BIJ!” 

 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Celem Konkursu jest:  

1) Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem przemocy w rodzinie. 

2) Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.  

3) Rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży.  

§ 2 

Organizator Konkursu 

2. Organizatorem Konkursu jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie  

z siedzibą przy Al. Pokoju 12 (zwany dalej Organizatorem lub TKOPD).  

3. Osobą kontaktową w kwestiach Konkursu po stronie TKOPD jest Justyna Klejny - Czubak,  

e-mail: pedagog@bursamiejska.czest.pl  

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs organizowany przez TKOPD jest konkursem plastycznym o nazwie i temacie 

przewodnim „Kochaj – nie bij” (dalej również: „Konkurs”).  

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół i placówek z terenu miasta Częstochowy. 

3. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu i będzie się składać minimum 

 z 3 osób, a Przewodniczącym będzie osoba wskazana przez Organizatora.  

4. Termin Konkursu:  

a) Konkurs rozpoczyna się 27 października 2021 r. i trwać będzie do 26 listopada 2021 r.  

b) Konkurs zostanie rozstrzygnięty 3.12.2021r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu trwania Konkursu.  

6. Zgłoszenie prac konkursowych i wymagania dot. prac konkursowych:  

a) Prace konkursowe należy składać do dnia 26 listopada 2021 r. w portierni Bursy Miejskiej  

w Częstochowie przy ul. Prusa 20 lub drogą elektroniczną na adres mailowy 

pedagog@bursamiejska.czest.pl.  

b) Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką z użyciem: ołówka, kredek, 

mazaków, farb, plasteliny, kleju, wycinanek itp. 

c) Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym formacie.  

d) Do pracy konkursowej winny zostać załączone dane zawierające: imię, nazwisko, wiek i nazwę 

szkoły lub placówki, do której uczęszcza Uczestnik oraz kontakt do rodzica/opiekuna prawnego.  

e) Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia Uczestników na kategorie wiekowe. 

f) Do każdej zgłoszonej pracy konkursowej powinno być dołączone oświadczenie złożone  

przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika, w którym udzielona zostanie zgoda  

na: uczestnictwo w Konkursie, Regulamin, wykorzystanie danych osobowych Uczestników,  

przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

oraz realizacji postanowień Regulaminu, publikację, powielanie i rozpowszechnianie prac 



konkursowych, w szczególności na stronie www.kopd.czest.pl, profilu TKOPD na Facebooku 

stronie www.bursamiejska.czest.pl oraz ekspozycję na terenie Świetlicy Socjoterapeutycznej 

„Dziupla” mieszczącej się w Częstochowie przy Al. Pokoju 12, wykorzystanie wizerunku w 

związku z prowadzeniem fotorelacji, itp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  

g) Prace konkursowe powinny mieścić się w ramach tematu przewodniego Konkursu.  

7. Naruszenie któregokolwiek z warunków Konkursu lub postanowień Regulaminu, w tym terminu 

oraz wymagań dot. prac konkursowych oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do Konkursu 

lub utratę prawa do nagrody/wyróżnienia.  

§ 4 

Wyniki Konkursu i nagrody 

1. Jury Konkursu, spośród uczestników Konkursu wyłoni laureatów Konkursu.  

2. Minimum 3 – osobowe Jury będzie obradować 3.12.2021r., nad obradami Jury będzie czuwał  

i koordynował je Przewodniczący wskazany przez Organizatora. Przewodniczący również 

wchodzi w skład jury. 

3. Członkowie Jury będą mieli do dyspozycji pulę 9 punktów, które będą mogli rozdzielić  

na wybrane przez siebie 3 prace konkursowe.  

4. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką, 

komunikatywność i czytelność przekazu, estetyka pracy, inwencja twórcza i oryginalność. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Terenowego Komitetu 

Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie mieszczącej się przy Al. Pokoju 12 w dniu wskazanym 

Laureatom przez Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego 

paragrafu.  

7. Prace zgłoszone na Konkurs mogą zostać zwrócone uczestnikom po zakończeniu ich ekspozycji 

na prośbę autora lub rodzica/ opiekuna prawnego. W przypadku nieodebrania pracy konkursowej 

Organizator zastrzega sobie prawo do przechowania lub zniszczenia jej.  

8. Za uzyskanie największej ilości punktów przyznanych przez Jury, Organizator przewiduje  

nagrody rzeczowe. 

9. Poza nagrodami, o których mowa w punkcie 9 niniejszego paragrafu, Organizator przewiduje 

przyznanie wyróżnień dla prac konkursowych, które nie otrzymały nagrody, ale uzyskały 

odpowiednio dużą ilość punktów.  

10. Decyzja Jury jest ostateczna.  

11. Przyznane przez Jury nagrody i wyróżnienia nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, 

ani na ich równowartość pieniężną.  

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Przekazując pracę konkursową na Konkurs, uczestnik zgadza się na jej ekspozycję na stronie 

internetowej www.kopd.czest.pl, profilu TKOPD na Facebooku oraz www.bursamiejska.czest.pl. 

2. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dziupla” 

mieszczącej się przy Al. Pokoju 12 w Częstochowie oraz w sekretariacie Bursy Miejskiej  

w Częstochowie przy ul. Prusa 20. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 



a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na Konkurs; 

b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.  

 

§ 5 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  

w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, przy Al. Pokoju 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 

pod numerem 0000030218.  

Z administratorem danych można skontaktować poprzez adres do korespondencji: Al. Pokoju 12,  

42-207 Częstochowa. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest ze pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania 

Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim 

jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu: ogłoszenie jego wyników, publikacja informacji o 

laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia 

powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.  

b. Wizerunek i dane osobowe tj.: imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną 

upublicznione w celu promowania i informowania o działalności organizatora Konkursu na podstawie: 

 wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest 

równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych 

negatywnych konsekwencji, 

 art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* w 

związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione 

do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne  

dla użytkowanych systemów informatycznych. 

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisie społecznościowym Facebook.  

W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo 

w politykach prywatności tych portali. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych.   

W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego 

tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora: 

a. dostępu do swoich danych; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. usunięcia danych osobowych; 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl


e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ; 

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „KOCHAJ, NIE BIJ!” 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając jako rodzic/opiekun prawny* ………………………………………………………                                                                                                             

                                                                                                      (imię i nazwisko Uczestnika) 

niniejszym:  

1. Wyrażam zgodę na udział Dziecka / Mój udział* w Konkursie plastycznym pod nazwą: „Kochaj, 

nie bij!” (zwanym dalej Konkurs) organizowanym przez Terenowy Komitet Ochrony Praw 

Dziecka w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, przy Al. Pokoju 12, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem 0000030218 (zwanym dalej Organizatorem). 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść oraz wyrażam 

zgodę na zasady uczestnictwa w Konkursie. 

3. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam,  

że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka/mojego* dowolną techniką i w dowolnej formie przez Terenowy 

Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie w postaci fotografii utrwalonych podczas 

Konkursu „Kochaj, nie bij!” przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. 

Ponadto TKOPD może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię: imieniem, 

nazwiskiem, nazwą przedszkola/szkoły/placówki, informacją o klasie/wieku lub osiągnięciu 

Uczestnika Konkursu.   

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji Konkursu oraz promowania osiągnieć 

uczestnika za pośrednictwem: 

 stron internetowych: www.kopd.czest.pl , www.bursamiejska.czest.pl; 

 serwisów społecznościowych: https://www.facebook.com/; 

 kroniki TKOPD i Bursy Miejskiej; 

 gablot / tablic informacyjnych na terenie TKOPD i Bursy Miejskiej w Częstochowie; 

 wydawnictw Urzędu Miasta Częstochowy. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem 

moim/mojego dziecka* wykonanych przez Organizatora Konkursu. 

Organizator Konkursu decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia  

oraz rozpowszechniania każdego utrwalonego wizerunku.  

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu 

(koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej). 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu. 

 

 

..................................................................................... 
(czytelny podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia) 

*Niewłaściwe skreślić 

http://www.kopd.czest.pl/
http://www.bursamiejska.czest.pl/

