
 

 

 

"Tak to widzę!" 

Konkurs plastyczny na ilustrację do dowolnej książki lub wiersza. 
 

 

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich znajdujących się na terenie 

Miasta Garwolina. 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do dowolnej książki lub wiersza. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

1. Organizator i uczestnicy konkursu 

Organizatorem konkursu jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Konkurs skierowany 

jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Garwolina. 

 

2. Cele konkursu 

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie "Mistrzowie Ilustracji" którą do 27 

lutego można oglądać na dolnym i górnym holu w CSIK (Nadwodna1). Jego celem jest 

zainteresowanie uczniów szkół garwolińskich, działalnością ilustratorską twórców 

prezentowanych na wystawie, a także rozbudzenie wyobraźni, twórczej inwencji i 

kreatywności u dzieci i młodzieży. 

 

3. Temat pracy 

Tematem pracy jest wykonanie ilustracji do dowolnej książki lub wiersza. 

 

4. Zasady konkursu 

Technika pracy jest dowolna, format nie mniejszy niż A5 i nie wiekszy niż A3. 

Praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły na odwrocie pracy! 

Pracę należy dostarczyć do sekretariuatu CSiK najpóźniej do 5 marca 2021 r. 

 

5. Komisja i nagrody 

Prace oceniane będą przez jury powołane przez dyrektora Centrum Sportu i Kultury w 

Garwolinie. 

Spośród nadesłąnych prac jury w każdej kategorii wybierze Grand PRIX – jedną najlepszą 

ilustrację. 

Nagrodami są książki z wydawinictwa Dwie Siostry z ilustracjami autorów prezentowanych 

na wystawie w CsiK oraz upominki. Każdy z laureatów otrzyma rónież pamiątkowy 

dyplom. 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora oraz profilu w 

mediach społecznościowych dnia 10 marca 2021 r. 

 

6. Kryteria oceny 

- pomysłowość 

- walory artystyczne i estetyczne 

- zgodność z tematem 



 

7. Kategorie wiekowe 

- klasy 1-3 szkoły podstawowej 

- klasy 4-6 szkoły podstawowej 

- klasy 7-8 szkoły podstawowej 

- szkoła średnia 

 

8. Postanowienia ogólne 

O wszelkich ewentualnych zmianach w regulaminie organizatorzy zobowiązują się 

powiadomić w stosownym terminie. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

 

9. Kontakt  

 

Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela koordynator konkursu: 

Luiza Kondej, e-mail: lkondej@csik.garwolin.pl 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) poniżej informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w 

Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16.  

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Błażejem Maszkiewiczem pod emailem: iod@garwolin.pl lub pisemnie na 

adres: Centrum Sportu i Kultury, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin.  

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji 

konkursu „Tak to widzę” 

IV. Kategorie danych. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, 

nazwa szkoły. 

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 

ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego.  

VI. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu rozstrzygnięcia konkursu i 

zakończenia całego procesu realizacji konkursu.  

VII. Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom – dane zostaną podane do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej CSiK oraz w mediach 

społecznościowych i przekazane w materiałach prasowych lokalnym mediom. 


