
 

 

Regulamin konkursu plastycznego 
„Ogórkiem w świat” 

 

ORGANIZATOR: 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach 
ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice 
tel. 788 835 516 
edukacja@mgck-jl.pl  
 

TEMATYKA KONKURSU: 
Konkurs ma na celu przybliżenie historii polskiej motoryzacji, a w szczególności kultowego 
modelu jelczańskiego autobusu, z racji swojego wyglądu, potocznie zwanego „ogórkiem”. 
Inspiracją do pracy może być doświadczenie w podróżowaniu ogórkiem lub też samo 
wyobrażenie o tym. Liczymy przede wszystkim na kreatywność i pomysłowość autorów 
prac. Pragniemy dodać, że fabryka spełniła rolę miastotwórczą, dzięki której nasza 
społeczność otrzymała prawa miejskie. „Ogórek“ to nasz symbol. 
 

TERMIN I MIEJSCE: 
Termin zgłoszeń: 21.05.2021 r. 
Ogłoszenie wyników: 01.06.2021 r.  
Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora, biuro MGCK przy ul. Oławskiej 46, 
parter, pokój 21 
 

CELE KONKURSU: 
- zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywności twórczej, 
- zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do tworzenia własnych dzieł plastycznych, 
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności, 
- zachęcenie do prezentacji swoich prac, 
- motywowanie do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, 
- pogłębienie i zainteresowanie lokalną historią motoryzacji, 
- kształtowanie wrażliwości estetycznej  
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
Uczestnikami mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, 
młodzież do lat 18-stu, wychowankowie świetlic, domów kultury, uczestnicy warsztatów 
plastycznych. 
Jeden autor może nadesłać jedną pracę konkursową. 
Do pracy, na kartce, należy dołączyć krótki, maksymalnie trzyzdaniowy opis interpretujący 
wykonaną pracę. 
 

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: 
- imię i nazwisko uczestnika konkursu, 
- wiek, 
- tytuł pracy, 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz 
publikację w serwisach internetowych Organizatora. 
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH: 
Wyszczególniono cztery kategorie prac: 
- praca przedszkolaka, 
- praca ucznia szkoły podstawowej z klas 1–3, 
- praca ucznia szkoły podstawowej z klas 4–8, 
- prace młodzieży do lat 18-stu. 
Prace powinny być wykonane techniką płaską malarską (farby plakatowe, akwarela, 
tempera, akryle) 
Format A3 
Praca musi być dziełem autora. 
Autor akceptując regulamin bierze pełną odpowiedzialność autorską za wykonaną pracę.  
Praca nie może prezentować niestosownych treści. 
Oceniane będą jedynie prace indywidualne. Nie przewidziano kategorii prac zbiorowych. 
Prace autorstwa więcej niż jednej osoby nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
 
NAGRODY: 
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 
Każdy z uczestników otrzyma komiks pt. „Ogórek”, autorstwa: Juliusza Woźnego i Martina 
Ventera, wydanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
 
OCENA PRAC: 
Oceny prac dokona 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora. 
Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę:  
- zgodność z tematem konkursu,  
- oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 
- wybór techniki wykonania pracy, 
- sposób prezentacji tematu konkursowego, 
- walory estetyczne,  
- ogólny wyraz artystyczny (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania)  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych niezawartych  
w regulaminie.  
Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega dyskusji. 
Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronach 
Organizatora konkursu zgłoszonych przez nich prac konkursowych wraz z ich imieniem 
i nazwiskiem.  
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  
Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z regulaminem konkursu, akceptują jego treść  
i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby niniejszego konkursu. 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i laureatów 
konkursu plastycznego 
 

1. Administrator danych osobowych 
My, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą w Jelczu-
Laskowicach przy ul. Oławskiej 46 jesteśmy Administratorem danych osobowych 
uczestników i laureatów konkursu plastycznego 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: 
iod@mgck-jl.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie 1. 
3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego na 
podstawie wyrażonej przez uczestników zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 1 . 
Za wyrażenie zgody uznajemy przesłanie pracy na konkurs. Dane, które będziemy 
przetwarzać to imię i nazwisko, adres,  adres e-mail, nr telefonu, jeśli uczestnik zostanie 
laureatem konkursu dodatkowo przetwarzać będziemy wizerunek,  nr konta, nr PESEL 
jeżeli zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od wygranej. 
4. Odbiorcy danych 
Dane laureatów w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku zostaną upublicznione  
w materiałach promocyjnych oraz materiałach prasowych. 
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy danych. 
6. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe uczestników przechowywane będą zgodnie z obowiązującą w MGCK 
instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat. 
7.Prawa osób, których dane są przetwarzane 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych; 
d) prawo do ograniczenia przez MGCK przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
g) prawo do cofnięcia zgody – zgodę można cofnąć telefonicznie, pisząc na adres MGCK 

lub pisząc e-mail. 
8.Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie plastycznym. 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s.1) 
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