
Klub HDK „Ostoja” w Łukowie
hdk.ostoja.lukow@gmail.com adres do korespondencji: Jeziory 5, 21-400 Łuków tel.506 484 116

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Oddaj krew - ratuj życie”

Cel konkursu:
Propagowanie wśród dzieci i  młodzieży idei honorowego oddawania krwi.
Wyłonienie najlepszych plakatów promujących krwiodawstwo.
Organizatorem konkursu jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie
Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  w całym kraju.
Praca konkursowa:
Plakat w formacie A4, wykonany dowolną techniką rysunkową lub malarską, z wyraźnie
umieszczonym hasłem nawiązującym do idei honorowego krwiodawstwa.
Praca musi być wykonana samodzielnie przez autora. Autor przenosi prawa do wykorzystania pracy
na Organizatora, w tym do wyeksponowania pracy na wystawie pokonkursowej.
Przebieg konkursu
Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech kategoriach:
• Uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej
• Uczniowie klas V - VIII szkoły podstawowej
• Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Prace podlegać będą ocenie wg następujących kryteriów:
• Zgodność pracy z tematem,  jasny przekaz promujący krwiodawstwo
• Oryginalność/kreatywność
• Walory artystyczne, m. in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
Prace na konkurs należy przesłać do dnia 20 marca 2023 roku na adres: Klub Honorowych Dawców
Krwi „Ostoja”, Jeziory 5, 21-400 Łuków z dopiskiem II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Oddaj krew - ratuj życie”
Prace do konkursu może zgłosić szkoła, Kluby Honorowych Dawców Krwi, rodzice/opiekunowie
prawni niepełnoletniego uczestnika i pełnoletni uczestnicy.
Szkoła/Klub może zgłosić dowolną ilość prac; uczestnik może wykonać jedną pracę.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi Organizator
konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w czasie edukacyjnej konferencji z okazji
5-lecia Klubu HDK “Ostoja” w Łukowie. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu w związku
z okolicznościami niezależnymi od Organizatora
Praca musi być z tyłu wyraźnie opisana imieniem i nazwiskiem. Należy umieścić nazwę szkoły,
klasę i województwo. Razem z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy

Wszystkie zapytania można kierować do koordynatora konkursu Agnieszki Domańskiej
e-mail: hdk.ostoja.lukow@gmail.com telefon: 506 484 116
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PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
i podać co najmniej jeden kontakt telefoniczny i e-mailowy

Formularz zgłoszeniowy na II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj krew - ratuj życie”
Dane autora pracy

Imię i nazwisko

Adres

Telefon, e-mail

Województwo

Nazwa szkoły/klasa

Informacje o szkole, klubie zgłaszających ucznia (jeżeli zgłasza szkoła/klub)

Nazwa

Adres

Województwo

Telefon, e-mail

Nauczyciel nadzorujący

wykonanie pracy, e-mail

Rodzice/prawni opiekunowie (dotyczy osób niepełnoletnich)

Imiona, nazwiska

Telefon, e-mail

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku moich/mojego dziecka* zawartych w

formularzu zgłoszeniowym do konkursu w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia II Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Oddaj krew - ratuj życie”.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora* przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do utworu, a także prawa zależne. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na
następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym
celu
b) publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora
c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia.

………………………………………………………………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika konkursu

*Niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja”
w Łukowie.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji
i rozliczenia II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Oddaj krew - ratuj życie” oraz promocji
Klubu Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
3. Autor pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem
danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w pkt 2, lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku
braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości wzięcia udziału
w  II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Oddaj krew - ratuj życie”.
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