
 
 

KONKURS PLASTYCZNY 

„ŚWIĄTECZNA KARTKA DLA BETANII” 

Organizatorem konkursu jest: 

 Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie  

Biuro Zarządu 

Pl. Kościelny 2 

45-555 Opole  

e-mail: biuro_zarzadu@hospicjumopolskie.pl   

Regulamin konkursu: 

 

1. Czas trwania konkursu: od 1.12.2021 – 10.12.2021 

 

2. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci 

z klas 1-3 szkół podstawowych. 

3. Celem konkursu jest: 

 uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych, 

 zachęcanie do twórczości plastycznej, 

 propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 

 integracja ze środowiskiem lokalnym. 

 

4. Format i technika pracy: praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, płaską. 

Maksymalny rozmiar kartki to A4. 

 

Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie. 

Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 4 prace. 
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5. Metryczka: każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką – załącznik numer 1 wypełniony 

drukowanymi literami. 

 

6.  Prace należy przesłać na adres Organizatora wraz z podpisaną zgodą rodzica/opiekuna prawnego 

-  (załącznik nr 2). 

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie,  

Pl. Kościelny 2  

45-555 Opole  

z dopiskiem „Konkurs na kartkę świąteczną 2021” 

7. Ocena i wyniki konkursu. 

Prace ocenianie będą w następujących kategoriach wiekowych: 

I. Dzieci 3-4 letnie, 

II. Dzieci 5-6 letnie, 

III. Dzieci 7–9 letnie. 

Komisja konkursowa oceniać będzie zgodność z zadaniem konkursowym, pomysłowość, bogactwo 

technik plastycznych, wkład pracy dziecka oraz walory estetyczne. 

 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 grudnia na stronie Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie 

https://www.hospicjumopolskie.pl/ oraz przesłane na podane w metryczkach adresy e-mail. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac. Zostaną one opublikowane 

na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym hospicjum. Będą one publikowane na 

stronie internetowej jako wyniki konkursu.   

 

9. Nagrody: Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, który będzie przesłany na adres 

przedszkola lub e-mail placówki, opiekuna prawnego.  

 

10. Wystawa prac: prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej 

Stowarzyszenia: https://www.hospicjumopolskie.pl/ oraz portalu społecznościowym 

https://www.facebook.com/hospicjumbetania  

 

11. Informacji na temat konkursu udziela:  Barbara Chyłka: tel. kom. 728 949 636, mail: 

b.chylka@hospicjumopolskie.pl  
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Załącznik nr 1 

Metryczka 

Imię i nazwisko Uczestnika  

Wiek  

Dane placówki 

(nazwa i adres, mail) 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego 

przygotowującego dziecko do konkursu 

 

Telefon, adres e-mail opiekuna  

  

 

1. Oświadczam, że ja (imię, nazwisko)_____________ jestem prawnym opiekunem 

uczestnika, którego dane przesyłam w formularzu 

____________              _________ 

czytelny podpis                        data 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz uczestnika, będącego pod 

moją opieką prawną w celu zgłoszenia pracy do konkursu plastycznego, wzięcia w nim 

udziału oraz przesłania dyplomu na wskazany adres, w przypadku osiągnięcia miejsca, za 

które przyznawany jest dyplom. 

 

____________              _________ 

czytelny podpis                        data 

3. Zapoznałem/am się z  obowiązkiem informacyjnym dołączonym do niniejszego regulaminu 

 

____________              _________ 

czytelny podpis                        data 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie 

upublicznianie przez Organizatora pracy wykonanej przez Uczestnika na konkurs 

plastyczny „Świąteczna Kartka dla Betanii”. Prace wykonane przez Uczestnika mogą być 

utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych Uczestników. 

Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, 

zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora, profilu 

Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach kronikach, 

materiałach promocyjnych Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna. 

(Opiekun prawny Uczestnika może wycofać zgodę rok po ogłoszeniu wyników. Zgoda 

uprawnia Organizatora jedynie do nieodpłatnych form dystrybucji). 

…………………………………………………………..  

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

  



Obowiązek informacyjny  
 
Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie z siedzibą przy pl. Kościelny 2 w Opolu jest 

Administratorem Danych Osobowych i przetwarza Państwa Dane osobowe w zakresie 

wymaganym Regulamin konkursu, wykorzystując je do przeprowadzenia konkursu oraz 

publikacji prac, a także do przesłania dyplomu oraz ewentualnie otrzymanych nagród 

rzeczowych  

Jako opiekun prawny Uczestnika masz prawo do:  

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli potwierdzenia czy Administrator 

danych osobowych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego 

przetwarzania 

2. Prawo do sprostowania  danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 

nieprawidłowe lub niekompletne 

3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (może to uniemożliwić udział w 

konkursie, chyba, że zgoda będzie wycofana po zakończeniu wysyłki nagród)  

4. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych (może to 

uniemożliwić udział w konkursie, chyba, że zgoda będzie wycofana po zakończeniu 

wysyłki nagród) 

5. Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

W imieniu Administratora Danych Osobowych wszystkie zgłoszenia przyjmowane są przez 

Inspektora Danych Osobowych pod adresem inspektor.rodo@hospicjumopolskie.pl  
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