
 
XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY                                       

„MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM” 
                  

REGULAMIN 
1. Organizator:   
    Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku 
    Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Przygoda w Rybniku 
      
2. Cel: 
- Rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, rodzimą oraz innych krajów świata             
- Rozwijanie wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie na piękno folkloru różnych  
  narodów 
- Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli 
- Popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej 
- Promowanie młodych talentów 
 
3. Uczestnicy 
- dzieci i młodzież od 4 do 19 lat 
 
4. Warunki konkursu: 
  -  wiek uczestników: 4 - 19 lat   
  -  technika płaska prac: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka, techniki  
     eksperymentalne bez użycia materiałów sypkich lub łatwo odpadających od  
     podłoża                                                                                                                               
  -  format prac: A-4, A-3, A-2 
  -  każda praca powinna być opisana, w tym celu należy dołączyć: 
     Kartę zgłoszenia i Załącznik (zgoda rodzica/opiekuna), które należy nakleić z tyłu  
     pracy  
  -  prac nie należy zwijać, rolować lub zginać !!!  
 
5. Termin nadsyłania prac:  31.01.2022r. 
 
6. Adres, na który należy nadsyłać prace:    
          

Zespół Edukacyjno-Artystyczny  Przygoda 
44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42A 

 
7. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej:                         
    www.przygoda-rybnik.pl 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W KONKURSIE! 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Załącznik 
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH ORAZ UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku, z siedzibą przy ul. 
Świerklańskiej 42a, 44-200 Rybnik i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Przygoda 
danych osobowych mojego dziecka zawartych w Karcie Zgłoszenia XVIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Moje spotkanie z folklorem”, tj.: 
imienia i nazwiska autora pracy, wiek autora pracy, imię i nazwisko osoby 
przygotowującej, e-mail kontaktowy, telefon kontaktowy oraz publikację pracy wraz z 
imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej ZEA Przygoda w Rybniku oraz 
upublicznianie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjnych i sprawozdawczych 
organizatora konkursu. Jestem świadom, że dane mojego dziecka, w szczególności 
wizerunek mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób.  
 
Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie. 
 
 

Karta zgłoszenia 
 

 

 
XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny                       

„Moje spotkanie z folklorem” 
 

imię  i nazwisko autora pracy   
 
 

wiek autora pracy  
 
 

imię i nazwisko nauczyciela  
 
 

e-mail lub telefon   
 
 

nazwa i adres 
placówki/szkoły/przedszkola  

 
 
 

 
 
 

................................................................................ 
Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 

 
 
 

 
 
 


