
Regulamin konkursu plastycznego 

„POcztówka z Opola” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Opolska, dalej jako PO, a za jego 

przeprowadzenie odpowiada dyrektor biblioteki PO. 

2. Konkurs jest adresowany do słuchaczy Dziecięcej Politechniki Opolskiej (DPO). 

3. Uczestnik przesyła jedną pracę własnego autorstwa, nigdy dotąd niepublikowaną i 

nienagradzaną w innych konkursach, prezentującą w formie pocztówki ciekawe 

miejsce lub miejsca Opola lub promującą Opole jako ciekawe miejsce, zwana dalej 

pracą.  

4. Pracę można przygotować w dowolnej technice, maksymalnie w formacie A4 oraz 

należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem. Do pracy należy dołączyć wypełnione 

i podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Prace należy przesyłać do końca marca 2020 r., na adres: Biblioteka Politechniki 

Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole lub dostarczyć osobiście na wskazany 

adres. 

6. Wyboru trzech prac nagrodzonych nagrodami dokona jury powołane przez 

organizatora, zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem 

konkursu, samodzielność wykonania, estetyka pracy oraz inwencja twórcza. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas wykładu Dziecięcej Politechniki 

Opolskiej w dniu 17 kwietnia 2021 r. 

8. Nagrody zostaną rozdane podczas wykładu Dziecięcej Politechniki Opolskiej w dniu 

17 kwietnia 2021 r. lub wysłane pocztą. 

1. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie: www.bg.po.edu.pl oraz 

w minigalerii Galimatias w siedzibie biblioteki PO.  

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  

- wyrażenie zgody rodzica / opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie przez 

organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu,  

- wyrażenie zgody rodzica / opiekuna prawnego uczestnika na przeniesienie własności 

pracy konkursowej (egzemplarza pracy) na rzecz organizatora oraz jej nieodpłatne 

publikowanie w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora 

oraz w Internecie, 

- akceptacja powyższego regulaminu. 

http://www.bg.po.edu.pl/


                Załącznik nr 1 do regulaminu  

 

 

 Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  

 

1) jestem rodzicem  / opiekunem prawnym ...........................................................................; 

                                                                                       (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

2) zapoznałem / am się z treścią i akceptuję regulamin konkursu plastycznego „POcztówka z 

Opola”; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby 

konkursu plastycznego „POcztówka z Opola” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) wyrażam zgodę na przeniesienie własności pracy konkursowej (egzemplarza pracy) na 

rzecz organizatora oraz jej nieodpłatne publikowanie w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez organizatora oraz w Internecie; 

5) zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Politechnika 

Opolska w Opolu, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole. Przetwarzanie danych osobowych 

dziecka odbywa się na podstawie zgody rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r., w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym „POcztówka z Opola”. 

Rodzicowi (opiekunowi prawnemu) dziecka, którego dane dotyczą, przysługuje prawo: 

żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wycofania zgody na przetwarzanie danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

 

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych PO: iod@po.edu.pl.   

 

 

....................................................................................................................................................... 

                                   (miejscowość i data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 


