
 
DOM KULTURY  DOROŻKARNIA 

w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 

zaprasza przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną do udziału 

 w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  

ANIOŁ 2019 

 
 

REGULAMIN KONKURSU  

&1 

Uczestnicy  
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4 - 16 lat. 
Prace będą rozpatrywane w 4 grupach wiekowych: 4 – 6 lat, 7 - 11 lat, 12 - 16 lat. 
 

&2 

Technika  
Do konkursu można złożyć prace płaskie: malarstwo, rysunek, tkanina, grafika.  Nie będziemy 
jednak przyjmować prac na szkle.  
 

&3 

Prace 
Prace na podłożu płaskim - maksymalna wielkość A2. 
Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane!!! 
Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac. 
Prace powinny być zapakowane i zabezpieczone!!! Prac dostarczanych bez opakowania nie 
będziemy przyjmować. Na opakowaniu prosimy koniecznie umieścić dopisek „ANIOŁ 2019”. 
Jedna placówka może złożyć łącznie 10 prac. W przypadku złożenia większej ilości jury będzie 
brało pod uwagę pierwsze otwarte prace do liczby 10. 

1) Opis pracy przysłanej przez placówkę edukacyjną lub pracownię plastyczną:  

 

Na odwrocie pracy w sposób trwały każdy uczestnik powinien umieścić opis drukowanymi 
literami: 

⚫ Imię i nazwisko uczestnika 
⚫ Wiek 
⚫ Nazwa szkoły lub pracowni plastycznej (może być czytelna pieczęć placówki)  
⚫ Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora. 
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Ponadto opiekun lub nauczyciel powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia (KARTA 
ZGŁOSZENIA DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH I PRACOWNI) i dołączyć do prac w kopercie  
z pieczęcią adresową lub adresem placówki w tym samym opakowaniu. Na kopercie także 
powinna być nazwa placówki lub czytelna pieczęć z nazwą.  
Prosimy koniecznie podać wiek uczestnika (nie klasę, do której uczęszcza!) 
Placówka edukacyjna (przedszkole, szkoła itp.) lub pracownia plastyczna  dostarcza tylko jedną 
KARTĘ ZGŁOSZENIA z nazwiskami i wiekiem uczestników w jednej paczce.  
Na KARCIE ZGŁOSZENIA obowiązkowo proszę umieścić podpis nauczyciela/instruktora, który w 
imieniu placówki wyraża zgodę na wzięcie udziału w konkursie. Karta bez podpisu jest nieważna. 
Prosimy przesyłać tylko karty zbiorcze, konieczne do identyfikacji uczestników, a brak podpisu 
osoby odpowiedzialnej za organizacje konkursu w swojej placówce, uniemożliwia dopuszczenie 
prac plastycznych zapisanych uczniów do konkursu. Nie zbieramy kart z indywidualnymi zgodami. 
Indywidualne zgody na wzięcie udziału w konkursie poszczególnych uczestników każda placówka 
realizuje we własnym zakresie i według własnych regulaminów. Uczestnicy, którzy nie wyrażają 
zgody na warunki Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ 2019, nie powinni 
być wpisani na zbiorcze karty zgłoszeń z placówki. 
 
Opis pracy przysłanej indywidualnie: 
 
Na odwrocie pracy w sposób trwały każdy uczestnik powinien umieścić: 

▪ Imię i nazwisko 
▪ Wiek 
▪ Miejscowość 
▪ Hasło - symbol  

Ponadto uczestnik powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia (KARTA ZGŁOSZENIA 
dla uczestnika indywidualnego) i dołączyć do pracy w tym samym opakowaniu w zamkniętej 
kopercie podpisanej tym samym symbolem, koniecznym do identyfikacji autora. Na karcie 
powinien obowiązkowo podpisać się opiekun prawny uczestnika. Bez podpisu opiekuna 
prawnego KARTA ZGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO jest nieważna, a brak 
podpisu opiekuna uniemożliwia dopuszczenie pracy plastycznej uczestnika do konkursu. 
 
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania 
jego danych osobowych lub cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 
 

&4 

Termin składania prac 
 
Prace należy składać osobiście w siedzibie Domu Kultury DOROŻKARNIA, lub przesłać 
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres naszego ośrodka:  
DOM KULTURY DOROŻKARNIA 
ul. Siekierkowska 28, 00-709 WARSZAWA  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2019 roku.  
Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki do naszego ośrodka. 
Prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze nadanie paczek na poczcie i zwrócenie uwagi na 
opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.  
  

&5 

Jury 
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. 
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Jury ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień. 
Decyzje jury są ostateczne.  
 
&6 

Nagrody dla uczestników  
Autorzy prac nagrodzonych otrzymają statuetki i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Autorzy prac 
zakwalifikowanych tylko na wystawę otrzymają dyplomy.  

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 
O terminie wernisażu wystawy oraz wręczeniu nagród poinformujemy na internetowej stronie 
konkursu – www.aniol.dorozkarnia.pl, internetowej stronie Dorożkarni wyłącznie placówki oraz 
osoby nagrodzone i wyróżnione udziałem w wystawie. 

&7 

Wystawa 
Na wystawie będzie można obejrzeć prace nagrodzone, oraz najciekawsze nadesłane i 
zakwalifikowane do wystawy przez jurorów. O terminie wystawy organizator poinformuje na 
stronie internetowej konkursu: www.aniol.dorozkarnia.pl 

 
 

&8 

Informacje o pracach nadesłanych na konkurs 
 

1. WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ DOMU KULTURY 
DOROŻKARNIA I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. Prosimy o przysyłanie prac 
tylko od tych uczestników, którzy na powyższe wyrażają zgodę. Wpisanie 
nazwiska na KARCIE ZGŁOSZENIA DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH I PRACOWNI lub 

przesłanie na nasz adres pracy ze zgłoszeniem indywidualnym na KARTCIE ZGŁOSZENIA dla 
uczestnika indywidualnego przez Organizatora konkursu uważane jest za podporządkowanie 
się wszystkim paragrafom Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ 2019 i 
nie podlega wyjątkom. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć 
nagrodzonych prac. 

 

&8 

Ochrona danych osobowych  
 
1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody przez Uczestnika na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w 
konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dom Kultury DOROŻKARNIA 
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
poprzez e-mail: iod-dor@kamus.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych Uczestników Konkursu.  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji 
Konkursu (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 roszczeniami przez Administratora – 
podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 

http://www.aniol.dorozkarnia.pl/
http://www.aniol.dorozkarnia.pl/
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lit. a) Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) 
Rozporządzenia).  

5. 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. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane 
uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.  

6. 10. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest 
na stronie: http://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/ 

 
Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu Katarzyna Krasowska, tel./fax: 22 841 72 17, e-
mail: katarzyna.krasowska@dorozkarnia.pl Informacje dotyczące konkursu i laureatów 
regularnie pojawiają się na stronie internetowej DOROŻKARNI: www.dorozkarnia.pl oraz na 
internetowej stronie konkursu: www.aniol.dorozkarnia.pl 
 

Zapraszamy! 
DOM KULTURY DOROŻKARNIA W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY  
ul. Siekierkowska 28, 00-709 WARSZAWA  
tel. 22 841 91 22, 22 841 72 17, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:katarzyna.krasowska@dorozkarnia.pl
http://www.dorozkarnia.pl/
http://www.aniol.dorozkarnia.pl/
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  
ANIOŁ 2019 

KARTA ZGŁOSZENIA DKLA PLACÓWEK  
EDUKACYJNYCH I PRACOWNI PLASTYCZNYCH 
(ośrodków kultury, pracowni plastycznych i szkół ) PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

NAZWA I ADRES PLACÓWKI, WOJEWÓDZTWO*:     

 
 
 
 

TELEFON / FAX PLACÓWKI*: 

 
 

 

EMAIL PLACÓWKI*: 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA / NAUCZYCIELA*: 

 
 

TELEFON KONTAKTOWY INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA / EMAIL INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA: 
TEL. 
 

EMAIL 

Uwagi dotyczące prac uczestników prosimy pisać na odwrotnej stronie karty! 

*WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO.  
WYPEŁNIAJĄC TĘ KARTĘ WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE 
OKREŚLONYM SZCZEGÓŁOWO W REGULAMINIE KONKURSU „ANIOŁ 2019”. OŚWIADCZAM TAKŻE, ŻE 
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ANIOŁ 2019” 

 
 
 

Podpis nauczyciela/instruktora:…………………………………………………………………………… 

 
LP. 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

WIEK  
UCZESTNIKA 

UWAGI ORGANIZATORA 
(wypełnia Dorożkarnia) 

1.  
 

  

 2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

10.  
 

  

PIECZĘĆ PLACÓWKI Z NAZWĄ I ADRESEM 
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS   PLASTYCZNY  ANIOŁ 2019 

KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO 

Dla osób prywatnych, zgłaszających pracę samodzielnie 
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY*:     

 
 

ADRES AUTORA (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania, województwo)*: 

 
 
 
 

WIEK AUTORA PRACY* 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA* 

 
 

TELEFON KONTAKTOWY  DO OPIEKUNA*: 

 
 

EMAIL OPIEKUNA 
 
 

 
DODATKOWE UWAGI OPIEKUNÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO 
WYPEŁNIAJĄC TĘ KARTĘ WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE 
OKREŚLONYM SZCZEGÓŁOWO W REGULAMINIE KONKURSU „ANIOŁ 2019”. OŚWIADCZAM TAKŻE, ŻE 
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ANIOŁ 2018” 

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

PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
UWAGI ORGANIZATORA(wypełnia DOROŻKARNIA!): 
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KARTECZKI DO OPISU PRAC (które można przykleić z tyłu pracy) 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

ANIOŁ 2019 

 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….………………Wiek…………… 

Pełna nazwa placówki edukacyjnej, ośrodka kultury, pracowni plastycznej: 

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

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora / opiekuna 

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

 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

ANIOŁ 2018 

 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….………………Wiek…………… 

Pełna nazwa placówki edukacyjnej, ośrodka kultury, pracowni plastycznej: 

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

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora / opiekuna 

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

 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

ANIOŁ 2019 
Zgłoszenie indywidualne 

 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………….………………Wiek…………… 
 
Miejscowość ……………………………………………………. 
 
HASŁO - SYMBOL……………………………………………… 
 
 


