
REGULAMIN  
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Marszałek Józef Piłsudski w Olbięcinie” 
 
 
 
ORGANIZATORZY 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
Gmina Trzydnik Duży 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej 
 
 
PATRONAT 
Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma 
 
 
CELE KONKURSU   

− przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX wieku i postaci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego  

− kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych 
− uczczenie 100. rocznicy pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olbięcinie 

 
 
TEMATYKA KONKURSU   

− wiedza z zakresu działalności wojskowo-politycznej Józefa Piłsudskiego, w tym o pobycie 
Marszałka w Olbięcinie w dniu 23 marca 2021 roku 

 
 
ADRESACI 
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Kraśnickiego: 

− uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej 
− uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej 
− uczniowie szkoły ponadpodstawowej 
− osoby dorosłe 

 
 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Przedmiotem konkursu są prace malarskie i rysunkowe, wykonane dowolną techniką (np. 
pastele, farby, kredka, ołówek, węgiel), w formacie A3, przedstawiająca Marszałka Józefa 
Piłsudskiego przed dworkiem w Olbięcinie (obecnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie Karty udziału (Załącznik nr 1 do regulaminu) i 
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do 
regulaminu). 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę, która musi być wykonana samodzielnie i 
indywidualnie. 

4. Kartę udziału wraz z oświadczeniem należy dołączyć do pracy na stałe. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac przestrzennych, a także 

prac zrolowanych, złożonych lub pogniecionych, które nie nadają się do eksponowania. 
 
 
TERMINY I MIEJSCE  

1. Termin i miejsce składania prac:  
- do 23.08.2021 r., Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 

2. Termin i miejsce podsumowania konkursu z wręczeniem nagród:  
- 28.08.2021r., godz. 16.30, park w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie.  

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu fb organizatora w dniu 25.08.2021 r. 
 



POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody za najlepsze prace w czterech 

kategoriach wiekowych. 
2. Pula nagród w konkursie wynosi 900,00 zł. 
3. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i czasową wystawą będzie 

miało miejsce podczas odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę pobytu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Olbięcinie. 

4. Pokonkursowa wystawa prac plastycznych czynna będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Trzydniku Dużym od 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. 

 
 
KRYTERIA OCENY 

− zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu 
− pomysłowość pracy 
− jakość i estetyka wykonania pracy 
− oryginalność 
− technika wykonania pracy 
− samodzielność wykonania pracy 

 
 
NAGRODY 
UCZNIOWIE KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 100,00 zł 
II miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 75,00 zł 
III miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 50,00 zł 
 
UCZNIOWIE KL. IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 100,00 zł 
II miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 75,00 zł 
III miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 50,00 zł 
 
UCZNIOWIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 
I miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 100,00 zł 
II miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 75,00 zł 
III miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 50,00 zł 
 
OSOBY DOROSŁE 
I miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 100,00 zł 
II miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 75,00 zł 
III miejsce - karta podarunkowa do księgarni o wartości 50,00 zł 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora. 
2. Wszelkie spory i odwołania rozstrzygają organizatorzy.  
3. W związku z sytuacją epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

rozstrzygnięcia konkursu lub całkowitego odwołania konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub ich zmiany.  
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
6. Organizator wyeksponuje na wystawie pokonkursowej wyłącznie nagrodzone prace. 
7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane ich autorom i przechodzą na własność 

organizatora, który tym samym zyskuje prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, 
publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów. 

8. Kontakt z organizatorem:  
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 
www.goktrzydnik.pl 
e-mail: goktrzydnik@o2.pl 
tel. 15 873 18 26 

 
 

http://www.goktrzydnik.pl/
mailto:goktrzydnik@o2.pl


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
uprzejmie informuję: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z 
siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl; 
Adres do korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.  

 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Powiatowego Konkursu 

Plastycznego „Marszałek Józef Piłsudski w Olbięcinie” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku 
Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 
ust.1 lit. a RODO. 
 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 
5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 

 
6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane 
dotyczą). 

 
7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie. 
 

9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika spotkań nie 
podlega uczestnik Konkursu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego  
„Marszałek Józef Piłsudski w Olbięcinie” 

 
 

 
KARTA UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSE PLASTYCZNYM 

„Marszałek Józef Piłsudski w Olbięcinie” 
 

 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika* 

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

 
 
 

2. Kategoria wiekowa uczestnika (proszę zaznaczyć „x”)*  
 
                   UCZEŃ KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

      UCZEŃ KL. IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
      UCZEŃ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 
      OSOBA DOROSŁA 

 
 
 

3. Adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika* 
 

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

 
 
 

4. Imię i nazwisko, numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego* (w przypadku osób 
niepełnoletnich) 

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

 

 
* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. decydując 
się na wzięcie udziału mojego dziecka w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Marszałek Józef Piłsudski w 
Olbięcinie” - wypełnieniu wskazanego w pkt. 1 - 4 zakresu danych osobowych - dobrowolnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu oraz 
oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Marszałek Józef 
Piłsudski w Olbięcinie”. 
 

 

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

data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna* 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego  
„Marszałek Józef Piłsudski w Olbięcinie” 

 
 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 (dotyczy osoby NIEPEŁNOLETNIEJ) 

 
 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka (imię i nazwisko dziecka): ……………………....…………………………………..….….……………………… 
na potrzeby Powiatowego Konkursu Plastycznego „Marszałek Józef Piłsudski w Olbięcinie (Gminny Ośrodek 
Kultury w Trzydniku Dużym): 

− udostępnienia informacji o wynikach konkursu; 
− na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych organizatora w 

związku z udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Marszałek Józef 
Piłsudski w Olbięcinie” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

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

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 (dotyczy osoby PEŁNOLETNIEJ) 

 
 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na 
potrzeby Powiatowego Konkursu Plastycznego „Marszałek Józef Piłsudski w Olbięcinie (Gminny Ośrodek Kultury 
w Trzydniku Dużym): 

− udostępnienia informacji o wynikach konkursu; 
− na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora w związku z 

udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Marszałek Józef 
Piłsudski w Olbięcinie” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

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

data i czytelny podpis uczestnika konkursu 


