
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 

 

,, WOJSKO POLSKIE W SIERADZU – 85. ROCZNICA UTWORZENIA 

GARNIZONU SIERADZ ” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady 

Wsparcia Dowodzenia. 

 

2. Współorganizatorem konkursu jest Klub 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia. 

 

3. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu 

sieradzkiego. 

 

4. Celem konkursu jest: 

a) upowszechnienie wiedzy związanej z utworzeniem Garnizonu Sieradz; 

b) rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją; 

c) rozwijanie i promowanie talentów plastycznych; 

d) kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi; 

e) motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku  7 – 15 lat i będzie rozpatrywany          

w następujących kategoriach wiekowych:  

 uczniowie klas I – III; 

 uczniowie klas IV – VIII; 

a) każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej; 

b) praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana oraz nie 

może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu; 

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac i ich publikowania 

oraz przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania w celach 

promocyjnych, materiałów fotograficznych ( w tym wizerunku laureatów ), 

wykonanych podczas podsumowania konkursu (Ustawa o ochronie danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U Nr 133, poz. 833, z późn. zm.), 

(dołączona karta zgłoszenia uczestnika konkursu); 

d) prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie 

konkursowej; 

e) prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom. 

 

6. Technika pracy plastycznej: rysunek, pastel olejny, pastel suchy, węgiel, malarstwo, 

grafika, technika mieszana (bez użycia materiałów sypkich). 

Format pracy: A4, A3 . 

 

7. Do pracy na odwrocie należy podać informacje o jej autorze: imię, nazwisko, wiek, 

szkoła, kontakt telefoniczny. 

 



8. Do kwalifikacji w konkursie plastycznym nie zostaną dopuszczone prace: zrolowane, 

pogniecione, złożone w pół oraz niezgodne z tematem. 

 

9. Oceny prac plastycznych dokona jury powołane przez Zarząd Stowarzyszenia 

Przyjaciół 15 SBWD i Kierownika Klubu 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia. 

 

10. Jury pod uwagę weźmie: 

 zgodność z tematem, 

 pomysłowość, 

 estetykę wykonania, 

 walory artystyczne, 

 samodzielność, 

 stopień trudności.  

 

11. Decyzje jury są ostateczne. 

 

12. Jury przyzna następujące nagrody: 

 

 Kategoria wiekowa I – III  

 Tytuł LAUREATA 

 Wyróżnienie 

 Kategoria wiekowa – IV – VIII  

 Tytuł LAUREATA 

 Wyróżnienie 

 Nagroda specjalna – za uzyskanie największej liczby polubień na profilu FB 

Klubu 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia. 

 

13. Prace konkursowe należy składać do 16.10.2020 r. osobiście lub za pośrednictwem 

poczty na adres:  Klub 15 BWD,  ul. Sienkiewicza 6, 98-200 Sieradz. Prace złożone 

po terminie nie będą podlegały ocenie. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się 

data stempla pocztowego. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: Konkurs Plastyczny. 

 

14. Nadesłane prace zostaną opublikowane na profilu Facebook klubu: 

Klub 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia 

15. Do każdej pracy konkursowej powinna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia. 

 

16. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

 

 lista nagrodzonych osób zostanie opublikowane na FB Klubu 15 Brygady 

Wsparcia Dowodzenia; 

 

 osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie               

o wynikach konkursu w terminie do 21.10.2020 r.; 

 

 23 października o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród oraz 

wystawa pokonkursowa w Klubie 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia, 

ul. Sienkiewicza 6, 98-200 Sieradz.                                                                                                  

 



Sieradz, wrzesień 2020 r. 
 
Klub 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia                                             
ul. Sienkiewicza 6, 98-200 Sieradz 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

KONKURS PLASTYCZNY 
,,WOJSKO POLSKIE W SIERADZU – 85. ROCZNICA UTWORZENIA                  

GARNIZONU SIERADZ” 
 
 

 
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA…………………………………………………... 

 
2. WIEK         ………………. 

       
3. SZKOŁA      …………………………………………………………………………….. 

        
4. TELEFON  

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

5. TYTUŁ PRACY 
………………………………………………………………………………………….. 

 

Klauzula informacyjna:  

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych 
uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników 
konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają 
własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania i powielania. 
Administratorem danych osobowych jest  Dowódca 15 BWD w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 78, 98-
200 Sieradz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 
rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu 
I póżniejszych działań promocyjnych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
uczestnika narusza przepisy 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 (dalej RODO).  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję oraz że 
zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym 
czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. Niniejszym oświadczam, 
że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
konkursu plastycznego „Wojsko Polskie w Sieradzu – 85. Rocznica Utworzenia Garnizonu Sieradz”. 
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna oraz danych osobowych na 
stronie internetowej Organizatora, Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 
261 611 750. 
  

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

                                                                                           podpis prawnego opiekuna, rodzica dziecka  


