
XIII WOJEWÓDZKI  KONKURS  PLASTYCZNY 2019
„CZTERY STRONY ŚWIATA”

pod honorowym patronatem Burmistrza Łasku
ORGANIZATOR - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku      

                                                                                                          
CELE
Kształtowanie  wrażliwości człowieka, wyzwalanie radości tworzenia, popularyzacja szeroko rozumianej 
idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, roz-
wijanie wyobraźni, wyzwolenie aktywności twórczej, poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego.

PRACE KONKURSOWE
Kategorie i Techniki
- malarstwo: akwarele, olej, plakatówka itp.; format prac nie większy niż A3 (297x420 mm)
- rysunek: ołówek, węgiel, piórko, mazak, kredka itp.; format prac nie większy niż A3 (297x420 mm)
- grafika: monotypia, linoryt, akwaforta, grafika komputerowa itp.; format prac nie większy niż A3         
  (297x420 mm) 
- tkanina i aplikacja: haft wykonany różnymi technikami, gobeliny i makaty itp. format prac nie
  większy niż  A0 (841x1189 mm)          
                     
                                                                                                                                        
WARUNKI KONKURSU                                                                                                                              
1. do konkursu dopuszczone są prace indywidualne i zbiorowe dorosłych osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                       
2. każda placówka może zgłosić maksymalnie do 5 prac z każdej kategorii (tj. max. 20 prac)                                                
3. prace na odwrocie należy opisać pismem drukowanym w następujący sposób: 
    - imię i nazwisko, wiek autora (autorów)
    - adres placówki delegującej i telefon ,  adres e-mail
4. prace wykonane na papierze nie muszą być trwale oprawione                                                                                     
5. termin nadsyłania prac upływa  09.09. 2019 r.                                                                                                          
6. prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć na adres: 
    Środowiskowy Dom Samopomocy   98-100 Łask ul. Kościuszki 14          
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Komisja konkursowa oceni nadesłane prace, przyznając nagrody i wyróżnienia. Ocena Jury jest
ostateczna i nieodwołalna. O terminie wystawy i wynikach konkursu osoby nagrodzone zostaną 
poinformowane telefonicznie, a wyniki konkursu zamieszczone będą na stronach internetowych: 
www.lask.pl oraz www.lask.naszsds.pl   Organizator nie zapewnia zwrotu nadesłanych prac. Istnieje 
możliwość  odbioru ich we własnym zakresie w terminie 04.11.2019—31.01.2020 r. 
(z wyjątkiem prac eksponowanych w PCPR i MGOPS w Łasku). Dodatkowych informacji udziela pod 
numerem telefonu: 43 675-36-37 lub e-mail: j.owczarek@lask.naszsds.pl  
pani Janina Owczarek – terapeuta pracowni plastycznej.
Informacje o konkursie i oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku, 
przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna zamieszczone są do pobrania na stronie 
www.lask.naszsds.pl w zakładce dokumenty do pobrania. 



Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.  Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Środowiskowy Dom     
Samopomocy w Łasku ul. Kościuszki 14,98-100 Łask, adres e-mail : sds@lask.naszsds.pl
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail : bark@togatus.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i promocji XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 2019 
„Cztery Strony Świata”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię, nazwisko oraz wiek.
5. Dane będą wykorzystane do :
 - sporządzenia listy uczestników
 - stworzenia plakatów, dyplomów
 - relacji prasowych
 - utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych i portalach społecznościowych (FB)
 - kontaktu z uczestnikami i opiekunami
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celów.
7. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Uczestnik ma prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie 
danych można cofnąć w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, którego 
dokonano przed jej cofnięciem, wysyłając swoje żądanie na adres mailowy: sds@lask.naszsds.pl  Cofnięcie 
zgody na przetwarzanie danych w celach niezbędnych do udziału w konkursie, jest jednoznaczne z 
rezygnacją z udziału w konkursie.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27.04.016 r. RODO.
10. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wieku jest warunkiem wzięcia udziału w 
konkursie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.
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