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REGULAMIN 

Gminnego konkursu plastycznego 

„Śladami Wysiedlonych” 
 

Konkurs organizowany jest przez Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Szkołę Podstawową w 

Komarowie-Osadzie z okazji 80 Rocznicy „Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada”. Celem 

konkursu jest przybliżenie młodemu pokoleniu historii związanej z wysiedleniami mieszkańców Gminy 

Komarów-Osada oraz losów Dzieci Zamojszczyzny. 

§ 1 

 

Przedmiot konkursu 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz warunki uczestnictwa w 

konkursie. 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej upamiętniającej losy Mieszkańców 

Gminy Komarów-Osada wysiedlonych podczas II Wojny Światowej oraz osób wysiedlonych na 

terenie Zamojszczyzny. 

 

§ 2 

Cele konkursu 
 

Celami konkursu są: 

1. Upamiętnienie 80 Rocznicy „Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada”. 

2. Rozbudzenie wśród  młodzieży zainteresowania historią regionu oraz tematu akcji 

wysiedleńczych przeprowadzonych podczas II Wojny Światowej na terenie Zamojszczyzny. 

3. Rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej wśród młodzieży szkolnej. 

 

§ 3 

Uczestnictwo w konkursie 
 

1. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Komarów-Osada 

3. Kategorie wiekowe autorów: 

a. kategoria I – uczniowie klas V-VI 

b. kategoria II – uczniowie klas VII-VIII 

 

§ 4 

Forma pracy 

Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę: 

 Forma płaska 

 Technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, technika mieszana itp.) 

  Format A3  

§ 5 
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Ocena  

1. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja powołana przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka 

Kultury oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie. 

2. Oceniana będzie: interpretacja tematu, wartości wyrazowe, samodzielność oraz estetyka 

wykonania. 

§ 6 

Zgłoszenia  

 

1. Pracę plastyczna należy dostarczyć do: 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie 

ul. Rynek 15 

22-435 Komarów-Osada 

2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: podpisaną pracę konkursową (zał. 1) oraz uzupełnioną 

i podpisaną przez rodzica/opiekuna formularz zawierający zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku (zał.2 -RODO). 

3. Uczestnicy konkursu dostarczają swoje prace Organizatorowi do dnia 01 grudnia 2022 r.  

 

§ 7 

Terminy 

1. Wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia 2022 roku, podczas gminnych obchodów 80 Rocznicy 

Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada w Samorządowym Ośrodku Kultury w 

Komarowie-Osadzie.  

 

§ 8 

Nagrody 

Laureatom konkursu zostaną wręczone  nagrody rzeczowe: 

 I, II, III miejsce - nagrody rzeczowe i dyplomy 

 Wyróżnienia - nagrody rzeczowe i dyplomy 

 

 § 9 

Postanowienia końcowe 

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

2. W przypadku pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać: 

a. email: animator@sokkomarow.pl 

b. tel.: (84)6388659 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. 
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Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 

ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-

Osadzie 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji  i przeprowadzenia Konkursu 

plastycznego „Śladami wysiedlonych”  oraz udostępniania informacji o jego wynikach . 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  określonego w 

punkcie 3, po czym zostaną usunięte.  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach 

społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. 

z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w 

sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Do 

wszystkich informacji o Uczestnikach ujawnionych na Fanpage’u Organizatora 

Konkursu (Administratora danych osobowych) dostęp posiadają Facebook Ireland Ltd. 

w tym pozostałe spółki grupy Facebook, takie jak Facebook Inc. z siedzibą w Menlo 

Park (USA), do których te dane są transferowane w związku z celami wskazanymi w 

polityce prywatności Facebook’a, a wszystkie publiczne interakcje na profilu 

Administratora są widoczne dla jego innych użytkowników. Ponadto Administrator 

zauważa, że dane osobowe będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

gdzie obowiązują inne niż na terytorium EOG przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych, które mogą nie gwarantować odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 

prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na 

rozpoznanie sprawy.  

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 


