
Konkurs plastyczny  
                           „Świąteczna zakładka do książki” 

Konkurs skierowany jest do uczestników domu dziennego pobytu, stowarzyszeń 
senioralnych, warsztatów terapii zajęciowej. 

ORGANIZATOR:  MOPS – DOM DZIENNEGO POBYTU „SENIOR” 
                               STOWARZYSZENIE SENIORÓW „TRZECI WIEK” 

Cele konkursu:  
-  budzenie indywidualnej aktywności twórczej, 
-  rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych, 
-  rozwijanie wyobraźni, 
 - aktywizacja środowiskowa, 
-  integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Warunki uczestnictwa: 
- dostarczenie pracy konkursowej oraz karty zgłoszenia na załączonym formularzu do dnia 
15 grudnia br. osobiście lub pocztą na adres:  
Dom Dziennego Pobytu „Senior”, ul. Sienkiewicza 3, 59 -300 Lubin 
- wymiar pracy konkursowej –  dowolny, 
- technika wykonania pracy konkursowej – dowolna, 
- oceniane będą wyłącznie prace indywidualne,  
- do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko wykonawcy, 
- w konkursie mogą wziąć udział max. 3 osoby z danej jednostki. 

Kryteria oceny:  Prace będą oceniane pod względem pomysłowości i estetyki. Oceny 
dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna. Obrady Jury 
odbędą się 17 grudnia  2020 r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 
drogą mailową lub telefoniczną. Odbiór nagród i upominków w DDP „Senior” w dogodnym 
dla uczestnika terminie. 

Nagrody i wyróżnienia: 
- nagrody rzeczowe i dyplomy dla miejsc 1 – 5 
- upominki dla pozostałych uczestników konkursu. 

Dodatkowe informacje: Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem posiadania 
praw autorskich do prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.  
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia 

                      Konkurs plastyczny „Świąteczna zakładka do książki” 

Nazwa reprezentowanej jednostki: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu,  e-mail jednostki: 

……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

1. ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

2……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

3……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………… 

 

                                                         …………………………… 
                                                                                                                                 data, podpis opiekuna 

 

 

 



                          

                   Załącznik nr 2 

                                  

                                                    KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, wypełniając obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 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. U. 

UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”,  

ul. Sienkiewicza 3 , 59-300 Lubin, NIP: 692-24-59-945, zwane dalej Administratorem. 

2. Z Administratorem można skontaktować się pod numerem telefonu 604 – 426 - 108 oraz pisząc na adres email: 

sstrzeciwiek@gmail.com 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres -mail: 

sstrzeciwiek@gmail.com 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

• Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów 

prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane na podstawie, 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO - do realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana  

z Administratorem, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO - w celu prowadzenia marketingu bezpośrednio przez Administratora. 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami o archiwizacji (5 lat). 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania przeniesienia swoich danych osobowych, 

d) wnioskowania o usunięcie swoich danych przez Administratora, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

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

   (data, czytelny podpis) 



 


