
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„KARLINO – NASZA GMINA 2023” 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Karlińskiej w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 
Karlino oraz współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji 
Piechoty w Karlinie, ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino.  
2. Partnerem konkursu jest UM w Karlinie, Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie. 
3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest  
w siedzibie Organizatora/współorganizatora oraz na stronie internetowej: muzeum.kokkarlino.pl 
4. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z Gminy Karlino. 
5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

 
§ 2 CELE I PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Cele konkursu: 
- zainteresowanie uczestników tematyką dziedzictwa kulturowego, a w szczególności architekturą 
 w Gminie Karlino,  
- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej, 
- promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych, 
- prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej. 
 

§ 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 
 
1. Tematem prac konkursowych jest architektura Gminy Karlino (budynki zabytkowe, współczesne, 
infrastruktura kolejowa – mosty kolejowej, dworce itp.). 
2. Prace konkursowe zostaną podzielone na trzy kategorie wiekowe: 
a) Klasy I-III szkoły podstawowej 
b) Klasy IV-VI szkoły podstawowej 
c) Klasy VII-VIII szkoły podstawowej 
3. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę. 
4. Praca powinna być wykonana w formacie nie większym niż A3 (297mm x 420mm) lub zbliżonym. 
5. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, flamastry, ołówek, na 
papierze, kartonie lub płótnie itp.). 
 

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
 
1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. 
2. Gotową pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, szkoła oraz klasa. Do pracy należy dołączyć 
wypełnioną Kartę Zgłoszenia. 
3. Organizator po zakończeniu wystawy zwraca prace uczestnikom konkursu. 



 

 

 
 
 
4. Prace należy złożyć w siedzibie Organizatora:  Muzeum Ziemi Karlińskiej w Karlinie,  
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino lub Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji 
Piechoty w Karlinie, ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino. 
 5. Prace należy złożyć do 10 marca 2023 r.  

* UWAGA  
W pierwszym tygodniu ferii zimowych (13-18 lutego 2013 r.) prace należy składać w Karlińskim 
Ośrodku Kultury w Karlinie, ul. Parkowa 1. W drugim  tygodniu ferii zimowych (21-24 lutego 2013 
r.) prace należy składać w Muzeum Ziemi Karlińskiej, ul. Szymanowskiego 17. 

 
§ 5 OCENA PRAC I NAGRODY 

 
1. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace, 
 w trzech kategoriach wiekowych I-III, IV-VI i VII-VIII 
 
a) kategoria wiekowa I-III szkoły podstawowej 
I miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom 
II miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom  
III miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom  
 
b) kategoria wiekowa IV-VI szkoły podstawowej 
I miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom  
II miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom 
III miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom 
 
c) kategoria wiekowa VII-VIII szkoły podstawowej 
I miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom 
II miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom  
III miejsce – nagroda rzeczowa oraz dyplom 
 
2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 24 marca 2023 r. podczas wernisażu wystawy, który odbędzie 
się w Muzeum Ziemi Karlińskiej o godz. 17.00, a następnie wraz z relacją z wydarzenia, zostaną 
opublikowane na stronie internetowej organizatorów oraz na Facebooku. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach 
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako 
formy promocji.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu plastycznego „KARLINO – NASZA GMINA 2023”  

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa w konkursie plastycznym „KARLINO – NASZA GMINA 2023” 

1. Dane autora:  

Imię i nazwisko (wypełnić drukowanymi literami): 
……………………………………………………………..………………………………………….………………………………………..……  
Wiek: …………………… Klasa:…………………..  

2. Miejsce zamieszkania lub nazwa i adres szkoły (ulica, kod pocztowy, miejscowość):  

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

3. Tytuł pracy: …….………………………………………………………………………………….…………………………………………  
 
Tel. kontaktowy (do rodzica/opiekuna prawnego lub szkoły): ……………………………………………..…………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
Karlino, dnia ……….……………..…… 

 
 
ADMINISTRATOR  
DANYCH OSOBOWYCH 
 
Karliński Ośrodek Kultury 
ul. Parkowa 1 
78 – 230 Karlino 

 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 
 
Ja niżej Podpisana/y jako rodzic (prawny opiekun)  

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

(podać imię i nazwisko dziecka) 
 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z 27 kwietnia 2016 r. 
(zwanym RODO), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych moich 
oraz mojego dziecka przez Muzeum Ziemi Karlińskiej będącego w strukturach Karlińskiego Ośrodka 
Kultury ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino (zwany dalej Ośrodkiem), który jest Administratorem Danych 
Osobowych (zwany dalej ADO) 
 
w celu: 
 
Uczestnictwa mojego dziecka w konkursie plastycznym „KARLINO – NASZA GMINA 2023” 

 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda została wyrażona dobrowolnie i spełnia wszystkie warunki o których 
mowa w art. 7 RODO tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 
przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności 
(czyli zgodności z zasadami określonymi w RODO). 
 
 
 
 
 

..….……………………………………..……… 
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Karlino, dnia …………….………..… 
 
 
 
ADMINISTRATOR  
DANYCH OSOBOWYCH 
 
Karliński Ośrodek Kultury 
ul. Parkowa 1 
78 – 230 Karlino 
 
 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 
 
Ja niżej podpisana/y jako rodzic (prawny opiekun)  

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

(podać imię i nazwisko dziecka) 
 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z 27 kwietnia 
2016 r. (zwanym RODO) oraz art. 81- ochrona wizerunku- Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) niniejszym wyrażam, wyraźną i dobrowolną zgodę na 
wykorzystywanie w zakresie nieodpłatnego utrwalania i rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka na rzecz 
Muzeum Ziemi Karlińskiej będącego w strukturach Karlińskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy  
ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino (zwanego dalej Ośrodkiem oraz ADO) lub przez inne osoby na zlecenie 
Ośrodka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku 
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie także wraz  
z wizerunkami innych osób utrwalonych w ramach uczestnictwa dziecka w konkursie plastycznym „KARLINO – 
NASZA GMINA 2023” na materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Ośrodka 
oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej poprzez publikację wizerunku: 
 
a) na stronie internetowej Muzeum Ziemi Karlińskiej, Karlińskiego Ośrodka Kultury tj. muzeum.kokkarlino.pl,   
       www.kokkarlino.pl, *) 
b) za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram;*) 
c) na tablicach informacyjnych Karlińskiego Ośrodka Kultury i podległych mu placówkach;*) 
d) w folderach, mediach i prasie lokalnej (artykuły, reklamy, zdjęcia). *) 

w okresie 5 lat od podpisania niniejszej Zgody. 
 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z wyrażoną Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych 
praw. Ośrodek może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na  zasadach określonych w niniejszej 
Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji kulturalnej Ośrodka. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam 
dobrowolnie i nieodpłatnie  
 
 

………………………………….……………..     …………………..…………………. 
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)       czytelny podpis:  
 

*) niepotrzebne skreślić. 

http://www.kokkarlino.pl/


 

 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla uczestników różnych zajęć, spotkań, konkursów itp. poza zajęciami w Sekcjach zainteresowań  

 
Szanowna Pani / Szanowny Panie, 
 
zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 
KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY w Karlinie przetwarza Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe w zbiorach danych wynikających  
z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.  
1. Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Danych Osobowych jest: Karliński Ośrodek Kultury z siedzibą w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1. 
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 

W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych można się skontaktować: 
- listownie na adres: – Karliński Ośrodek Kultury, 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1, lub e-mail: kok@kokkarlino.pl; 
- e-mailem: Inspektor Danych Osobowych –  iod.kok@karlino.pl,  tel. 695 728 923 

3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych:  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; oraz  art. 6 ust.1 lit. c) 
RODO tj. „przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze” tj.: 

− Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.; 
− Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.; 
− Uchwała Nr XXVII/201/04 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 października 2004 r.; 
− w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie; 
− Statut Karlińskiego Ośrodka Kultury. 

4. Cel przetwarzania Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych:  
Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w konkursie plastycznym „KARLINO – NASZA 
GMINA 2023” organizowanego przez Muzeum Ziemi Karlińskiej oraz wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze 
Danych Osobowych czyli na Karlińskim Ośrodku Kultury. 

5. Udostępnianie Pani/Pana /dziecka*) danych osobowych:   
Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do: 
− organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
− innych podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych   

z Administratorem Danych Osobowych przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności operator pocztowy - Poczta 
Polska/bank (za pomocą którego realizowane są przelewy) oraz dostawcy oprogramowania służącego przetwarzaniu danych 
osobowych. 

6. Pozyskiwanie Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych: 
Dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana. W przypadku danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia 
bezpośrednio od rodziców (opiekuna/opiekunów). Dane jakie będą przetwarzane zostały określone w Karcie zgłoszenia, a w przypadku 
dzieci poniżej 16 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numer telefonu 
rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku pozyskania danych z innych źródeł będzie Pani/Pan niezwłocznie poinformowana/y  
o zaistniałej sytuacji. 

7. Czas przetwarzania Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych przez KOK: 
Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe będą przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (za pomocą edytora tekstu 
lub grafiki)  przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 4, nie dłużej niż przez 2 lata od zakończenia roku 
kalendarzowego. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 
jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli czas ich 
przetwarzania jest określony na podstawie innych przepisów prawa. 

8. Pani/Pana/dziecka*) prawa względem przetwarzanych danych osobowych: 
Przysługują Pani/Panu/dziecku*) następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
− prawo dostępu do danych osobowych, 
− prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
− prawo żądania usunięcia danych osobowych,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

9. Informacje dodatkowe: 
Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  
a także nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich oraz dziecka*) ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie 
odmowa udziału w formach działalności organizowanych przez Karliński Ośrodek Kultury, gdyż ich podanie wymagane jest w związku  
z realizacją celu przetwarzania wskazanego w pkt. 4. 
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