
Wydanie z dnia 8.11.2021 

                       

 

 

 REGULAMIN KONKURSU „Puławski pieniądz” 

konkurs plastyczny dla uczniów klas szóstych i siódmych puławskich szkół podstawowych 

  

Cel konkursu: 

Twórcze przedstawienie przez uczniów swoich pomysłów na temat "Puławskiego pieniądza" - monety lub banknotu 

odzwierciedlających specyfikę Puław  z uwzględnieniem przedsiębiorczości charakteryzującej powiat puławski. 
 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs „Puławski pieniądz” realizowany jest w ramach zadania publicznego „VIVA Puławy – VIVA 

Przedsiębiorczość”. Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Miasta Puławy. Honorowy patronat nad 

konkursem objął Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja ”Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy. 

3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej w dowolnej technice prezentującej 

wyobrażenie dziecka na temat "Puławskiego pieniądza" - monety lub banknotu odzwierciedlających specyfikę Puław  

z uwzględnieniem przedsiębiorczości charakteryzującej powiat puławski. 

4. Uczestnikiem konkursu może zostać uczeń klasy szóstej lub siódmej puławskiej szkoły podstawowej, którego 

opiekun prawny (rodzic) wyrazi zgodę na udział w konkursie. 

5. Prace do konkursu zgłasza szkoła. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa znacznej liczby szkół Organizator 

zastrzega sobie prawo do przyjęcia z każdej ze szkół maksymalnie 20 prac.  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Każda praca powinna być oznaczona imieniem, nazwiskiem, numerem  klasy i szkoły autora. 

8. Do pracy należy dołączyć „Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie”. 

9. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi. 

10. Termin składania prac konkursowych – 3 grudnia 2021r.  

11. Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Fundacja ”Puławskie Centrum 

Przedsiębiorczości” i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji (również 

elektronicznych). Opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na upowszechnianie przez Organizatora pracy 

zgłoszonej na konkurs, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia, nazwiska i wizerunku autora pracy oraz 

danych szkoły. 
 

Ocena prac:  

1. Kapituła konkursu zostanie utworzona przez Przedstawicieli: Fundacji ”Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, 

Urzędu Miasta Puławy, Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika, Banku Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski S.A. 
 

2. Kryteria oceny:  

a) ocena aspektu artystycznego tj. oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne: 

kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,  

b) ocena aspektu merytorycznego tj. zgodność pracy z tematyką konkursu.  
 

3. Kategorie wiekowe: 

prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej tj. : - uczniowie 6 i 7 klasy szkoły podstawowej. 
 

Ogłoszenie wyników konkursu:  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji ”Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” 

do dnia 17 grudnia 2021 r.  

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu za pośrednictwem szkoły. 
 

Nagrody:  

1. Nagrody dla zwycięzców wraz z wyróżnieniami zapewnia organizator konkursu. 

2. Jury wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.  

3. Przewidziane są także trzy wyróżnienia. 

4. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca - bon do Salonów Empik o wartości 200,00 zł. 

5. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca - bon do Salonów Empik o wartości 150,00 zł. 

6. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca - bon do Salonów Empik o wartości 100,00 zł. 

7. Nagrody wyróżnienia: trzy bony do Salonów Empik o wartości 50,00 zł każdy i inne drobne upominki. 



 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 

 

 

 

..…………………………………..…………..…………….  ………………………………..……………………………. 

(imię i nazwisko dziecka – autora pracy)      nr klasy, nazwa szkoły 

 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. PUŁAWSKI PIENIĄDZ”, ZGODA NA PRZETWARZANIE 

I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH, ZGODY NA REJESTROWANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

DZIECKA 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w  konkursie plastycznym pt. „Puławski pieniądz” realizowanym w ramach zadania publicznego 
„VIVA Puławy – VIVA Przedsiębiorczość” przez Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” na zlecenie Miasta Puławy.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, nr klasy, nazwa szkoły) w zakresie prowadzenia 

i realizacji konkursu. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska i wizerunku autora pracy w związku z udziałem w konkursie 

plastycznym pt. „Puławski pieniądz” realizowanym w ramach zadania publicznego „VIVA Puławy – VIVA Przedsiębiorczość” przez Fundację „Puławskie 

Centrum Przedsiębiorczości”, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach, w tym na stronach internetowych 
Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” i Urzędu Miasta Puławy w celach informacji i promocji zadania publicznego „VIVA Puławy – VIVA 

Przedsiębiorczość”. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu plastycznego pt. „Puławski pieniądz” organizowanego przez Fundację „Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości” oraz akceptuję jego warunki. 

 

 

……………………………………                               ……………………………………………………………… 
       (miejscowość, data)                                       (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietn ia 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1)  informujemy, że: 
1. Administratorem podanych danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” (FPCP),  z siedzibą w 24-110 

Puławy ul. Mościckiego 1, zarejestrowana pod nr KRS 0000097219 w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, 

REGON: 430417260, NIP: 716-10-04-550 („FPCP”). FPCP – jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu 
zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić dane osobowe. Ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych za 

pośrednictwem adresu: rodo@fpcp.org.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana i dziecka danych osobowych, także w razie 

wątpliwości, co do Pani/Pana i dziecka praw. 
2. FPCP przetwarza następujące kategorie danych Pana/Pani: imię, nazwisko. 

3. Dane Pani/Pana będą przechowywane w celach dokumentacji.  

4. FPCP przetwarza następujące kategorie danych Pani/Pana dziecka: imię, nazwisko, nr klasy, nazwa szkoły do której uczęszcza dziecko, wizerunek 
utrwalony na zdjęciach wykonanych w trakcie rozdania nagród. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane przez FPCP w następujących celach: 

1) dokumentacja konkursu plastycznego w związku z wymogami realizacji zadania publicznego; 
2) fotorelacja z przebiegu konkursu.  

6. Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez FPCP danych osobowych Pana/Pani i Pana/Pani dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia  do FPCP wniosku 
(dotyczy danych osobowych) o: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez FPCP 

są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania od FPCP usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo ograniczenia przetwarzania; prawo 

do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa dziecka w konkursie plastycznym 

realizowanym w ramach zadania publicznego „VIVA Puławy – VIVA Przedsiębiorczość”. 

 


