
 

 

 

 
REGULAMIN 

XXXIII Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Kierunek: PRZYSZŁOŚĆ” 
 

              Wrocławski Klub ANIMA 

              ul. Pilczycka 47 

              54 – 150 WROCŁAW,  

              tel. (71) 351 12 71    

             www.klubanima.pl  

 

2. Terminy: 

 Nadsyłanie prac:   28.10.2022  
 Rozstrzygnięcie konkursu:  2.11.2022 

 Wręczenie nagród (wernisaż):  5.11.2022 

  

3. Kategorie wiekowe: 

 Przedszkolaki 

 Szkoła podstawowa: kl. 0 – III 

 Szkoła podstawowa: kl. IV – VI 

 Szkoła podstawowa: kl. VII - VIII 

 Szkoła ponadpodstawowa 

 

4. Cele konkursu: 

 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży  

 rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej 

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu 

 

5. Kryteria oceny: 

 zgodność z tematem 

 interpretacja własna tematu 

 walory artystyczne 

 kompozycja 

 warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami 

 

6. Temat Konkursu: 

Zadaniem uczestników biorących udział w Konkursie jest wykonanie pracy graficznej w dowolnej technice, będącej autorską 

wizją Uczestnika. Jak wyobrażacie sobie przyszłość? Jak bardzo różni się ona od tego, co otacza nas dzisiaj? Wyraźcie na 

kartkach papieru swoje najbardziej szalone wizje, a także swoje nadzieje i obawy. Czy za 50 lat będziemy się już mogli 

teleportować, a czy za 100 lat będziemy już mieszkać na Marsie? Niech to będzie też okazją do zastanowienia się, co wspólnie 

możemy zrobić, by przyszłość jawiła nam się tylko w jasnych barwach.  

 

7. Nagrody: 

1. Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą uhonorowane nagrodami.  

Jury zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do nieprzyznania nagrody głównej lub ogłoszeniu kilku miejsc ex 

aequo. 

2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 

3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

4. Nagrody w postaci zestawów z akcesoriami plastycznymi oraz dyplomami i statuetkami wręczone będą na uroczystym 

wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w siedzibie WK Anima 5 listopada 2022 r. o godz. 13:00  

5. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych osobach dostępne będą na stronie internetowej WK Anima od dnia 

2.11.2022 r. od godz. 15:00   

 

8. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Dolnego Śląska. 

2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestników na temat konkursu.   

3. Każda osoba uczestnicząca w konkursie może zgłosić jedną pracę w FORMACIE MINIMUM A3 wykonaną wybraną 

przez siebie dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl, 

gwasz, tempera, olej), batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, itp. 

4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

http://www.klubanima.pl/


 

 

 

5. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  

6. Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona w całości DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszenia. 

7. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych 

konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

 

9. Warunki dostarczania prac: 

1. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział osoby 

małoletniej w konkursie. 

2. Prace z dopiskiem — XXXIII Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Kierunek: PRZYSZŁOŚĆ”, należy 

przesłać pocztą (decyduje data wpłynięcia pracy!) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2022 r.  

 
Wrocławski Klub ANIMA 

               ul. Pilczycka 47 

               54 – 150 WROCŁAW     
 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu. Prace 

uszkodzone i pogięte nie będą oceniane, w związku z tym zaleca się troskliwe ich opakowanie (sztywne kartony, tuby).   

5. Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.  

6. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi!  

 

10. Przetwarzanie danych osobowych: 
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie 

Organizatora www.klubanima.pl, oraz na fanpage’u Organizatora http://www.facebook.com/WroclawskiKlubAnima  

2. W celu uczestnictwa w Konkursie konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie, wyłonieniem zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, jak 

również w celach sprawozdawczych, marketingowych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub 

żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:  

a) Dane Administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  Państwa dane osobowe jest 

Wrocławski Klub Anima z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 147 we Wrocławiu 

b) Inspektor Ochrony Danych 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”)  Natalia 

Miłostan pod adresem email: natalia@prudenspdp.pl pod numerem telefonu +48 697 310 309 lub pisemnie na adres Adminstratora danych 

z dopiskiem Inspektor  

c) Dane kontaktowe 

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w Animie, prosimy o 

kontakt z nami pod adresem mailowym: info@opt-art.net 

d) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

d1. Animie może przetwarzać Państwa dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym: 

uczestnictwa w zajęciach, kursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Wrocławski Klub Anima. 

             d2. Państwa dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. 

e) Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Wrocławskiego Klubu Anima, administratorom 

systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi 

księgowo – podatkowe. 

f) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

g) Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane: 

            g1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach 

           g2. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem. 

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym OPT zobowiązany jest do zachowania danych lub 

dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez 

organy publiczne. 

h) Zakres uprawnień 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

i) Profilowanie 

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu. 

j) Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie (za wyjątkiem pkt o przetwarzaniu danych osobowych i bezpłatnej formy – konkurs zawsze był, jest 

będzie bez opłat). W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

http://www.facebook.com/WroclawskiKlubAnima
mailto:info@opt-art.net


 

 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

XXXIII Konkurs Plastyczny pt. „Kierunek: PRZYSZŁOŚĆ” 

 
DANE AUTORA PRACY 

 
Imię, nazwisko  …………………………………………………….………… 

Wiek  ……………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………… 

Kategoria: (zaznaczyć odpowiednią) 

 Przedszkolaki 

 Szkoła Podstawowa kl. 0 - III 

 Szkoła Podstawowa kl. IV – VI 

 Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII 

 Szkoła Ponadpodstawowa 

Telefon / E-mail …………………………………………………………………………………. 

PRACA KONKURSOWA 

 

Tytuł ………………………………………………………………………………………………………….. 

Technika ……………………………………………………………………………………………………… 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY LUB OSOBA KONTAKTOWA (opcjonalnie) 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………      e-mail ……………………………………………………. 

PLACÓWKA 

 

Nazwa ………………………………………………………………………………………….………………………… 

Telefon / E-mail ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż :  

1) administratorem danych osobowych jest Wrocławski Klub „Anima’’ z siedzibą przy  we Wrocławiu; Administrator informuje, 

iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Natalii Miłostan, email: natalia@prudenspdp.pl . Więcej informacji na temat 

sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod ww. adresem mailowym 

2)  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów Konkursu,  wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, 

przekazania do publicznej wiadomości celów konkursu oraz w celach związanych z realizacją statutowych obowiązków 

Administratora danych.  

3) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;  

4) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres e-mail administratora danych lub pisemnie na adres siedziby administratora 

danych;  

5) ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

6) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Strona jest zobowiązana do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia zgłoszenia do udziału w Konkursie;  

7) dane nie będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

……………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu/opiekuna, osoby pełnoletniej)    


