
 

 III Regionalny Konkurs Plastyczny  

„KOLOROWA     MUZYKA”  
 

Organizatorzy: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze  
Patron: Filharmonia Zielonogórska  

 

REGULAMIN  
 

Główne założenia konkursu:  

 
 promocja muzyki klasycznej wśród dzieci i młodzieży,  

 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,  

 upowszechnianie inicjatyw twórczych.  

 

Adresaci konkursu:  

 

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w kategoriach:  

 
 przedszkola 5 - 6 lat,  

 szkoła podstawowa 6 - 7 lat, 

 szkoła podstawowa 8 - 9 lat. 

 

Kryteria oceny: 

 
 zgodność z tematem, 

 własna interpretacja tematu, 

 samodzielność wykonania;  

 
 warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką, 

 walory artystyczne. 

 

Nagrody: 

 
 z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane 

dyplomami i nagrodami rzeczowymi; 

 jury ma prawo do przyznania wyróżnień; 

 decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna; 

 nagrody wręczone będą w dniu 06.06.2019r.  podczas Koncertu Symfonicznego  „Kolorowa Mu-

zyka” w Filharmonii Zielonogórskiej; 

 wyróżnione prace będą wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Filharmonii Zielonogórskiej 

podczas Koncertu Symfonicznego „Kolorowa Muzyka” w dniu .06.06.2019r.; 



 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 maja 2019r., a o wynikach konkursu laureaci zostaną po-

wiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. 
 

 

 

Przepisy ogólne:  
o wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej dziełem muzycznym: 

 J. Pachelbel - Kanon D-dur 

 P. Czajkowski - Walc kwiatów 

 J. Offenbach - Kan-kan 

 J. Strauss - Polka z kukułką 

 J. Strauss - Polka pizzicato 

 Piosenka - Wlazł kotek na płotek; 
 

o format pracy: A-4; 

o wykonanie pracy w technice tylko: rysunkowej (kredki: ołówkowe, świecowe, pastele) lub ma-

larskiej (farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe); praca nie może zawierać ele-
mentów wypukłych! 

o praca NIE może być oprawiona; 

o każdy uczestnik może złożyć TYLKO JEDNĄ pracę; 

o z jednej klasy lub grupy przedszkolnej można przesłać maksymalnie 6 prac; 

o nie przyjmujemy prac zbiorowych; 

 

 do pracy musi być przyklejona (na odwrocie) , wypełniona czytelnie DRUKOWANYMI LITE-

RAMI karta zgłoszeniowa; 

 podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie; 

 prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny ”Kolorowa Muzyka” należy przesłać pocztą lub dostarczyć 

osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2019r. na adres: 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 

ul. Dzika 6 

65-181 Zielona Góra 

Tel.: 501 021 232, 693567869 

E-mail: swietlicaosm@wp.pl 

 
 prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury; 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku 
transportu. W związku z tym zaleca się dokładne ich opakowanie; 

 prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane; 

 materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika; 

 prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

Organizator 

mailto:swietlicaosm@wp.pl


 

OŚWIADCZENIA I ZGODA 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka: 

Imię i nazwisko:…................................................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

Telefon/mail/rodzica/opiekuna prawnego …......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

w III Regionalnym Konkursie Plastycznym „KOLOROWA MUZYKA” organizowanym przez 

Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w Zielonej Górze. 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych do celów związa-

nych bezpośrednio z Konkursem „KOLOROWA MUZYKA” i jego promocją. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszech-

nianie wizerunku mojego dziecka przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w 

Zielonej Górze do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane pod-

czas rozdania nagród i oficjalnego ogłoszenia wyników w III Regionalnym Konkursie Pla-

stycznym „KOLOROWA MUZYKA” organizowanym przez Ogólnokształcącą Szkołę Mu-

zyczną I stopnia w Zielonej Górze, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze i Filharmonii Zielonogór-

skiej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 

zorganizowanie wystawy pracy konkursowej w celach promocyjnych. 

4. Oświadczam, że wykonana praca plastyczna jest wynikiem wyłącznie osobistej pracy twór-

czej Uczestnika i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

5. Oświadczam, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również roszczeń o wy-

nagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem organizatorów III Regionalnego Kon-

kursu Plastycznego „KOLOROWA MUZYKA” z tytułu wykorzystywania, w tym rozpo-

wszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz dokonanego 

artystycznego wykonania na potrzeby wymienione w niniejszym oświadczeniu, chyba że 

naruszenie praw przez organizatorów nastąpi z winy umyślnej. 

 

Składając poniższy podpis, oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego oświadczenia, 

zgody i ją akceptuję. 

Miejscowość, data…..................................................................................... 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) przedstawiciela ustawowego (rodzica)/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………… 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze na podstawie art. 13 Rozporządze-

nia 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 i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych: dot. Rodzica /Prawnego opiekuna/Uczest-

nika pełnoletniego biorącego udział w konkursie jest dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze , 65-181 Zielona Góra, ul. Dzika 6 , tel. 501021232, 

mail: swietlicaosm@wp.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce możliwy jest pod adresem e-

mail: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji 

III Regionalnego Konkursu Plastycznego „KOLOROWA MUZYKA” (w tym wyłonienia 

osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia 

możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi rosz-

czeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, 

której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 4 lit. a) Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia). 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym 

usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. sponsorom nagród, 

podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług 

IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji 

dokumentów. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie od-

rębnych przepisów. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe 

zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z 

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

7. Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługuje: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobo-

wych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obo-

wiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane osobowe są prze-

twarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
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