
                                                               

XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„DARUJMY ŚWIATU POKÓJ” 

Oświęcim 2022 

 
pod patronatem 

Prezydenta  Miasta Oświęcim                          
                                                                                    
 

 
 

REGULAMIN 

 
Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” jest zaproszeniem skierowanym do 
dzieci i młodzieży do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości,  
w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny 
prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu 
dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, 
miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka – niezależnie od koloru jego skóry, 
rasy czy wyznawanej religii. 
 
Organizator: 

- Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu 

 
Cele konkursu: 
     - propagowanie idei pokoju i poszanowania praw człowieka, 
     - prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży w tematyce określonej  
       hasłem programowym konkursu, 
     - rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży, 
     - poszukiwanie twórczych rozwiązań, 
     - rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania zjawisk zachodzących  
       w otaczającym świecie, będących naruszeniem prawa do spokojnego i godnego życia. 
 
Zasięg konkursu: 

     - międzynarodowy 
 
 Zasady uczestnictwa: 

1. Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”. 
2. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat. 

Prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 
3. Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora  

w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być podklejane ani oprawione. 
4. Technika: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie,  

z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle. 
5. Opis prac na odwrocie: 

         - imię i nazwisko (prosimy o czytelne podpisywanie prac), 
         - wiek, 
         - adres e-mail, adres autora lub adres placówki w przypadku zgłaszania prac 
           przez instytucję (dom kultury, szkoła, klub itp.). 
 



6. Termin i miejsce składania prac: 
          Prace w płaskich, sztywnych opakowaniach należy nadsyłać w nieprzekraczalnym     
          terminie do 30.06.2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:    
          Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim. 
          Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. 
 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie 
przesyłek dostarczonych drogą pocztową lub pocztą kurierską. 
 
Ocena prac: 
     1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w czterech   
         kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat i zadecyduje o: 
         - zakwalifikowaniu prac do konkursu, 
         - zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową, 
         - przyznaniu nagród. 
     2. Komisja konkursowa może przyznać w każdej kategorii wiekowej nagrodę specjalną,  
         nagrody oraz wyróżnienia przez kwalifikację do wystawy. 
     3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. 
 
Ogłoszenie wyników: 
 

Terminarz: 
1. Nadsyłanie prac do 30 czerwca 2022 r. 
2. Ocena prac do 20 sierpnia 2022 r. 
3. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do 26 sierpnia 2022r. na stronie   
internetowej OCK: www.ock.org.pl   
4. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy 
odbędzie się we wrześniu 2022 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu  
(o dniu i godzinie wernisażu laureaci zostaną poinformowani e-mailem wysłanym na adres 
podany na pracy konkursowej). 
 

Uwagi: 
 
     1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac  
         konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 
     2. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw    
         autorskich. 
      3. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Komisarz konkursu: Magdalena Prochowska 

Oświęcimskie Centrum Kultury, tel. +48 33/  842 25 75, 842 44 61, 842 44 63, 
e-mail: magda.prochowska@ock.org.pl  
 

 
 

 



 

 

Ochrona danych osobowych uczestników Konkursu:  

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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) (dalej RODO) i w związku z tym informuje się zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

RODO, iż: 

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Oświęcimskie 
Centrum Kultury przy ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim. Kontakt do Administratora: 
telefoniczny: +48 (33) 842 -25-75 lub +48 (33) 842-44-61 lub e-mail: ock@ock.org.pl   
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@ock.org.pl lub 
korespondencyjnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „dla IOD”. 
3. Podanie danych osobowych w zgłoszeniu do konkursu (w formie opisu prac na odwrocie) oraz w 

oświadczeniu zgód: 

a) przez Uczestników, a w przypadku uczestników niepełnoletnich przez ich opiekunów prawnych 

czy instruktorów polega na dobrowolnej i świadomej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust.1 lit. a) RODO) na podstawie, której dane będą przetwarzane w następujących celach: 

- w celu przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oraz ich realizację; 

- możliwości wykonywania zdjęć i fotorelacji podczas wernisażu Konkursu utrwalonych w formie 

zdjęcia analogowego i cyfrowego / nagrania audio / nagrania video; 

b) ponadto Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Laureatów Konkursu w minimalnym 

zakresie w protokołach i w innych materiałach dokumentujących przebieg obrad jury Spotkań i 

przyznania nagród w tym rozrachunkowych i archiwizacyjnych (art. 6 ust.1 lir. c) i e) RODO) 

c) w przypadku otrzymania odrębnej zgody (art. 6 ust.1 a) RODO) i zezwolenia (art. 81 ust. 1 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.), OCK będzie 

przetwarzało dane osobowe – wizerunki uczestników Konkursu w formie zdjęć, fotorelacji, które 

będą wykorzystywane, rozpowszechniane w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z 

działalnością statutową instytucji kultury - OCK.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana. Żądanie takie 

można zrealizować przesyłając informację, wniosek na dane kontaktowe podane w punkcie 1 i 2 

niniejszej klauzuli lub dostarczając go bezpośrednio do siedziby OCK. 

4. Dane osobowe w zakresie danych kontaktowych (e-mail, numer telefonu oraz imię, nazwisko 

opiekuna) będą po zakończeniu wydarzenia poddane anonimizacji, z uwagi na ustanie celu ich 

przetwarzania przez Administratora. 

Dane osobowe Laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko oraz nazwy Instytucji delegującej 

do konkursu, dane osobowe Instruktora w zakresie imię i nazwisko, nazwa instytucji zgłaszającej 

w celach archiwizacyjnych działań statutowych OCK będę archiwizowane przez okres zgodny z 

przepisami.  

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do 

czasu wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego 

przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiemu 

przetwarzaniu w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być podmioty przetwarzające, 

którym zlecone są czynności wymagające przetwarzania danych, tj. firmie świadczącej usługi 

mailto:ock@ock.org.pl
mailto:iod@ock.org.pl


teleinformatyczne, hostingowe, a także innym podmiotom w zakresie świadczenia usług 

pocztowych czy innym uprawnionym organom kontrolnym, gdy wykażą interes prawny w dostępie 

do tych danych. 

6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

• dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych; 

• sprostowania (poprawiania) danych; 

• usunięcia danych; 

• ograniczenia przetwarzania danych; 

• przeniesienia danych do innego administratora; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Realizacja przysługujących osobie praw, której dane dotyczą będzie odbywać się w zależności od 

podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO 

lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających 

Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie 

otrzyma informację o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa. 

7. W przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, a w przypadku osoby niepełnoletniej 

przez jej opiekuna prawnego, że przetwarzanie jej danych osobowych w sposób uzasadniony 

narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku [RODO], przysługuje uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, 

infolinia 606-950-000]. 

8. Dane osobowe uczestników Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych z wyjątkiem odrębnie 

wyrażonej zgody na takie przekazanie (np. wizerunek na FB, YT itp. prowadzonych przez OCK). 

9. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym nie będą podlegały profilowaniu.  

 
 
Załączniki do Regulaminu: 
Oświadczenie zgód dla rodziców/ opiekunów oraz instruktorów – obowiązkowe do 
zgłoszenia uczestników w Konkursie; 
 
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Organizatora: 
www.ock.org.pl  
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