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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BOHATEROWIE W CZASIE PANDEMII” 

 

 

1. Cele konkursu : 

 kształtowanie postawy obywatelskiej oraz wzbudzenie wrażliwości i szacunku do osób,  

które narażają swoje zdrowie i życie w walce z koronawirusem i troszczą się  

o bezpieczeństwo ludzi, 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie wyobraźni oraz sprawności manualnej dzieci i młodzieży, 

 prezentacja twórczości plastycznej. 

2. Organizator:  

Fundacja Kompas 

37-111 Rakszawa 1285 

e-mail: biuro@fundacjakompas.pl 

 

3. Komisja Konkursowa:   

1. Grzegorz Poterek – Prezes Fundacji Kompas; 

2. Anna Obłoza – Członek Zarządu Fundacji Kompas; 

3. Mateusz Wojtyna – Członek Zarządu Fundacji Kompas; 

4. Łukasz Lassota 

5. Grzegorz Bieniasz 

 

4. Adresaci konkursu:  

Konkurs skierowany jest do podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu 

województwa podkarpackiego.  

5. Zakres tematyczny:  

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej osobę/osoby, które codziennie 

narażają swoje zdrowie i życie w walce z koronawirusem i troszczą się o nasze bezpieczeństwo tj. 

np.: policjantów, strażaków, ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarki, żołnierzy a także 

osoby pracujące w sklepach, wywożące śmieci, kierowcy autobusów i wielu innych, bez których 

nasze życie byłoby o wiele cięższe w czasie pandemii. Ponadto konkurs jest formą wsparcia oraz 

podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w walkę z koronawirusem. 

6. Kategorie konkursowe: 

 

a) Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

- młodsza grupa (do 13 lat) 

- starsza grupa (powyżej 13 lat) 

 

b) Uczestnicy powinni przygotować pracę w formacie A4, dowolną techniką kredkami, 

długopisem, ołówkiem, farbami, węglem, tuszem, mazakami, piórem, pastelami, wyklejanka 

itp.) 
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c) Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę. 

 

d) Każda praca powinna zawierać następujące dane: 

imię i nazwisko autora; wiek, tytuł pracy. 

 

7. Termin i miejsce konkursu 

 

a) Prace plastyczne biorące udział w konkursie należy przesłać (zdjęciem) na adres mailowy 

biuro@fundacjakompas.pl  w terminie do dnia 31maja 2020 r.  wraz z załącznikami nr 1, nr 2 

i nr 3 oraz metryczką zawierającą imię i nazwisko osoby, która wykonała prace.  

Prace dostarczone bez załączników nie będą uwzględniane w ocenie konkursowej. 

 

b) Wszystkie prace konkursowe zostaną zamieszczone na profilu Facebook:  

https://www.facebook.com/fundacjakompas, gdzie każdy użytkownik Facebook’a będzie 

mógł oddać wyłącznie jeden głos w postaci like’a.   

c) W przypadku gdy kilka prac uzyska jednakową ilość like’ów decydujący będzie głos komisji 

konkursowej, która przy wyborze będzie kierowała się poniższymi kryteriami: 

 

 Zgodność pracy z tematem (0–5) 

 estetyką wykonania oraz estetyka przesłania zdjęcia lub scanu pracy (0-5) 

 walorami artystycznymi (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania)  

            w tym oryginalnością przyjętych rozwiązań (0-5) 

d) Głosowanie na Faceboook’u potrwa od 1czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. do godz. 19:00. 

Zwycięzcą konkursu będzie uczestnik z największą liczbą zebranych like’ów.  

 

e) Wyniki i zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu Facebook; 

https://www.facebook.com/fundacjakompas  w dniu 7 czerwca 2020 r. o godz. 19:30. 

 

8. Nagrody 

 

a) Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii 

wiekowej a dla wszystkich uczestników dyplomy i słodkości.  

b) Ze zwycięzcą organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu podania danych 

niezbędnych do obioru nagrody. 

c) W przypadku braku informacji zwrotnej w ciągu 72 godzin zostanie nagrodzona kolejna praca 

z największą ilością głosów. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu.  
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10. Klauzula informacyjna: 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od uczestników konkursu 

danych osobowych informujemy, że :  

 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Kompas 37-111 Rakszawa   1285,  

e-mail: biuro@fundacjakompas.pl. 

b) Dane osobowe  uczestników konkursu podane w trakcie trwania konkursu będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody opiekunów w celu wzięcia udziału  

w konkursie pn. „Bohaterowie w czasie pandemii”, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz 

ich prac na stronie internetowej Fundacji i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych  

i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

c) W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do :  

● dostępu do swoich danych osobowych,  

● żądania sprostowania danych osobowych , które są nieprawidłowe,  

● żądania uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne,  

● usunięcia przetwarzanych danych osobowych,  

● ograniczenia przetwarzanych danych osobowych,  

e) W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@fundacjakompas.pl. Skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody.  

f) Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

g) Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazywane  członkom Komisji Konkursowej  

      a także do rozliczenia projektu. 

h) Podanie danych osobowych uczestników konkursu jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 

udziału w konkursie pn. „Bohaterowie w czasie pandemii”.  

i) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu a także do celów 

rozliczenia projektu.  

j) Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI 

 

Oświadczam, że praca (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………….. 

 …………………………………. została w całości samodzielnie przez nie przygotowana oraz nie była 

publikowana ani wysyłana na inne konkursy. 

 

 

 

.............................................................. 

                                                                                                          Podpis opiekuna dziecka 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY PLASTYCZNEJ/DOKUMENTALNEJ* 

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy plastycznej dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

…..................................................................................................................................... w celach 

niekomercyjnych, związanych z Konkursem Plastycznym „Bohaterowie w czasie pandemii” . 

 

 

…………….……………………… 

                                                                                                           Podpis opiekuna dziecka 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

„Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu „Bohaterowie w czasie pandemii”  

i akceptuje jego treść.”  

………………..………………… 

                                                                                                                        Podpis opiekuna dziecka 

 


