
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        

Regulamin Konkursu Plastycznego „Bajkowy Taniec”  
 

Organizator:  Kielecki Teatr Tańca                                                                                                                        

z siedzibą pl. Moniuszki 2B, Kielce                                                                                                                              

nr. kontaktowy 41 344 61 71 

Konkurs organizowany z okazji:  Międzynarodowego  Dnia Postaci z Bajek.                                        

Ogłoszenie konkursu 5 listopada 2019 

 

1. Cel konkursu: propagowanie tańca poprzez sztuki plastyczne. 

2. Forma konkursu: praca plastyczna, której tematem przewodnim  jest TANIEC  ukazany 

w bajkach.          

       

3. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, przy czym za osoby 

niepełnoletnie wymagane oświadczenia podpisują rodzice albo opiekunowie prawni.   

 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:  

a) rysunek (np. ołówek, kredki,  farby, kolaż  itp.) 

b) forma przestrzenna ( np. masa solna lub inne  przestrzenne techniki plastyczne).           

 

5. Uczestnik może dostarczyć wyłącznie jedną pracę, opisaną swoim imieniem i naziwskiem oraz 

zabezpieczoną przed zniszczeniem. Złożenie dwóch lub więcej prac będzie trakowane jako 

niezłożenie pracy.  

 

6. Prace należy składać  w siedzibie Organizatora konkursu tj. przy pl. Konstytucji 3 Maja 3 w 

Kielcach w godzinach od 14:00 do 20:00 albo dostarczyć pocztą na adres: Kieleckie Teatr 

Tańca pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce. 

  

7. Do pracy powinny być dołączone oświadczenia, które stanowią załączniki do niniejszego 

regulaminu. Brak oświadczeń będzie traktowany jako niezłożenie pracy.  

 

8. Dostarczone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 



9.  Termin składania prac upływa 29 listopada 2019r. W przypadku prac składanych pocztą 

decyduje data dostarczenia przesyłki Organizatorowi, a nie data stempla pocztowego.  

 

10. Złożone prace będą ocenione przez komisję, która zostanie powołana przez Dyrektora 

Kieleckiego Teatru Tańca.           

    

11. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem konkursu, 

oryginalność pracy, nakład pracy, ogólne wrażenie.     

   

12. W dniu 6 grudnia 2019r. o godz. 12 Komisja wyłoni jednego zwycięzcę w każdej z kategorii. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  oraz na facebooku Szkoły 

Kieleckiego Teatru Tańca.         

    

13. Zwycięzcy konkurksu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.  

           

14. O terminie i sposobie odebrania nagrody Organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie. 

  

15.  Wszystkie prace, które zostały złożone w ramach konkursu, będą mogły zostać 

sfotografowane i opublikowane wraz z danymi osobowymi autorów tych prac na stronie 

internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Sfotografowanie i 

opublikowanie prac nie rodzi po stronie uczestników żadnych roszczeń.  

 

 

Załączniki do regulaminu:  

 Załącznik nr 1  – oświadczenie o wyrażeniu zgody  

 Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna  

 Załącznik nr 3 – oświadczenie o oryginalności pracy 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

 

Oświadczam, że biorę udział w Konkursie Plastycznym „Bajkowy Taniec” na zasadach 

określonych w regulaminie tego konkursu. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich 

danych osobowych /danych osobowych mojego dziecka*  takich jak imię  i nazwisko, numer telefonu, 

adres poczty elektronicznej  - na potrzeby uczestnictwa w tym konkursie. 

 

 

data i podpis uczestnika  konkursu  

 

…………….……………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 2  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Imię i Nazwisko ……………………………………… 

Numer telefonu ……………………………………… 

Adres e-mail …………………………………………. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
KIELECKI TEATR TAŃCA 
Plac Moniuszki 2B 
25-334 Kielce 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pd@ncnetcom.pl, 
 
2) dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w Konkursie Plastycznym „Bajkowy Taniec” 
organizowanym przez Administratora 
 

3) w przypadku gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, zostanie ogłoszona zwycięzcą konkursu - 
odbiorcą jej danych osobowych będzie nieokreślone grono odbiorców strony internetowej oraz 
mediów społecznosciowych  

 

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 2), 
a po tym czasie przez okres 5 lat  

 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 
przenoszenia danych 

 
6) w przypadku uznania, że doszło do naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
      
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie  

niemożliwością uczestnictwa w konkursie,  

8) dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym nie służą profilowaniu.  

 

Przyjmuję do wiadomości 

………………………… 

data i podpis uczestnika konkursu  

mailto:pd@ncnetcom.pl


 

 

Załącznik nr 3  

 

Oświadczenie o oryginalości pracy 

 

  Oświadczam, że praca którą składam w ramach uczestnictwa w Konkursie Plastycznym 

„Bajkowy Taniec” jest wynikiem mojej oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, że osobiste i majątkowe prawa 

autorskie do tej pracy nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

 

………………………… 

data i podpis uczestnika konkursu  

 


