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w Moryniu



REGULAMIN
E-KONKURS PLASTYCZNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

,,TALIZMANY NA ŻYCIOWE ZMIANY” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

· Regulamin  określa  zasady  Konkursu  Plastycznego  z  zakresu  profilaktyki
uzależnień  ,,TALIZMANY NA ŻYCIOWE ZMIANY” 

· Organizatorami konkursu są
- Urząd Miejski – Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Moryniu
- Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

• Cele Konkursu:
- popularyzacja wiedzy na temat uzależnień,
- promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych
- inspirowanie do działań w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez kontakt ze sztuką –  
plastyką
- kształtowanie postaw szacunku i empatii do drugiego człowieka

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU:

• Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
- kategoria I – 8-11 lat
- kategoria II – 12-15 lat

• Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Moryń.
· Termin nadsyłania prac drogą mailową na adres sekretariat@mokmoryn.pl do 5 czerwca

2020 roku. do godz. 12:00.
· Autorem pracy może być tylko jedna osoba: do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie

prace  autorstwa  uczestnika  nie  naruszające  praw  autorskich  osób  trzecich,  nigdzie
poprzednio niepublikowane.

· Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.

III. FORMA KONKURSU

· Uczestnik może złożyć jedną pracę w formacie A3 lub A4
· Technika plastyczna: malarstwo i rysunek.
· Pracę wraz z kartą zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami w formie zdjęcia lub skanów 

przesyła rodzic/prawny opiekun dziecka na adres e-mail: sekretariat@mokmoryn.pl
· Informację  z  tytułem pracy,   imieniem,  nazwiskiem,  wiekiem autora  należy  umieścić  w

wiadomości e-mail.

mailto:sekretariat@mokmoryn.pl


IV. KOMISJA KONKURSOWA

• Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołania przez organizatorów
• Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematyką
- inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki
- czytelność przekazu
- ogólne wrażenia estetyczne

V. NAGRODY

• Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii wiekowej
za pierwsze trzy miejsca

• Przewidziane są również wyróżnienia i drobne upominki. 
• Nagroda publiczności (album – „Historia Malarstwa”)

Wszystkie nadesłane prace zostaną zamieszone na fanpage Facebookowym Miejskiego
Ośrodka Kultury w Moryniu. W dniu 5 czerwca 2020 r. po godz. 14:00 do 8 czerwca
2020  roku.   do  godz.  12:00  będzie  można  głosować  w  formie  polubień.  Autor
zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę publiczności. 



ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE  PLASTYCZNYM 

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
,,TALIZMANY NA ŻYCIOWE ZMIANY” 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika dziecka)

w konkursie plastycznym „TALIZMANY NA ŻYCIOWE ZMIANY” organizowanym przez Urząd Miejski –
Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Moryniu oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Moryniu.

Data i miejscowość Czytelny podpis opiekuna prawnego

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego „TALIZMANY NA 
ŻYCIOWE ZMIANY” i zobowiązuję się go przestrzegać. Regulamin dostępny jest w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu oraz na stronach internetowych pod adresem: 
www.mokmoryn.pl/

Data i miejscowość Czytelny podpis opiekuna prawnego

Wyrażam* / Nie wyrażam* zgodę na publikację wizerunku lub zdjęcia mojego w/w dziecka w 
celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych (możliwa publikacja na stronie MOK: 
www.mokmoryn.com, stronie miasta Moryń: (www.moryn.pl)  Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Moryniu.

Data i miejscowość Czytelny podpis opiekuna prawnego

http://www.mokmoryn.pl/


--- Klauzula Informacyjna RODO – konkurs plastyczny
 „TALIZMANY NA ŻYCIOWE ZMIANY” --- 

Zgodnie 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 informujemy, o 
przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, 
reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, z siedzibą w Moryniu (74-
503), ul. Szeroka 12, tel. +48 91 4 146 123, e-mail: sekretariat@mokmoryn.pl.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 
iod@moryn.pl, adres korespondencyjny: Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-
503 Moryń. 

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – zgody - rozporządzenia 
RODO w celu organizacji konkursu plastycznego „TALIZMANY NA ŻYCIOWE ZMIANY”.

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: 
• innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach

i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
• W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku, fotografie z zajęć mogą być 

publikowane na stronie internetowej MOK w Moryniu (www.mokmoryn.com), stronie miasta 
Moryń (www.moryn.pl).

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną.

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa.
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych takich jak: 
•  Imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna prawnego – jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
• Wizerunek dziecka - dobrowolne. 

 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem.

 Pana/Pani dane osobowe nie będą wysyłane do państwa trzeciego.
 Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą 

profilowane.
 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Data i miejscowość Czytelny podpis opiekuna prawnego




