
KONKURS PLASTYCZNY 
„GRANICA DUMA KĘTRZYNA OD 75-CIU LAT”

Regulamin konkursu

1. Organizator konkursu:

a. Kętrzyński Klub Sportowy „Granica”

b. Urząd Miasta Kętrzyn

c. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

2. Cele konkursu

a. Stworzenie unikatowego kalendarza na 2023 rok, za pomocą którego promować
będziemy Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” oraz miasto Kętrzyn.

b. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

c. Kształtowanie  wśród  miłośników  sportu  pozytywnego  wizerunku  kibica  
„Granicy” Kętrzyn.

d. Promowanie uczestnictwa w meczach KKS ,,Granica”

3. Warunki konkursu

a. Konkurs plastyczny ,,Granica Duma Kętrzyna od 75-ciu lat” rozpoczyna się od  
01 września 2022 roku i potrwa do 30 września 2022 roku

b. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

c. Tematyka prac plastycznych dotyczy Jubileuszu 75 lat „Granicy” Kętrzyn.

d. Technika prac dowolna.

e. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

f. Każda praca powinna zawierać następujące informacje na załączonym formularzu:

- imię i nazwisko autora, wiek, szkoła

- adres i telefon



- tytuł pracy

- imię i nazwisko opiekuna

f.  Nadesłanie  zgłoszenia  konkursowego  lub  dostarczenie  osobiście  wraz  z  pracą
plastyczną  na konkurs jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników  
i ich opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów oraz  
na  publiczne,  w  tym  w  mediach,  wykorzystanie  pracy  plastycznej  i  nazwiska
uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim. Prace należy dostarczyć do 30
września 2022 roku do biura klubu: Stadion Miejski przy ulicy Bydgoskiej 20, 11-400
Kętrzyn.

g.  Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  poprzez  wyłonienie  12  najlepszych  prac
plastycznych,  które  zostaną  wykorzystane  do  stworzenia  kalendarza  na  2023  rok.
Oceny  prac  dokona  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Organizatora. Komisja
będzie dużą uwagę zwracała  na oryginalność i  niepowtarzalność pracy plastycznej.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

h. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 8 października 2022 roku w Sali
konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Kętrzynie przy ulicy Bydgoskiej 20.

h.  Prace  finałowe  zostaną  zaprezentowane  na  Facebooku  klubu  KKS  „Granica”
Kętrzyn oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

i. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedna pracę, samodzielnie wykonaną pracę.

4. Nagrody:

12  wyróżnionych  prac  otrzyma  nagrody  w  postaci  koszulek  meczowych  z  nadrukami
Jubileuszu  75-lecia  Granicy  Kętrzyn  oraz  nadrukiem  własnego  imienia  lub  nazwiska  
na koszulce, a także karnet na mecze rundy wiosennej 2022/2023.

            Organizatorzy



KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS PLASTYCZNY 
„GRANICA DUMA KĘTRZYNA OD 75 LAT”

Organizator konkursu:

Kętrzyński Klub Sportowy „Granica”

ulica Bydgoska 20, 11-400 Kętrzyn

1. Imię, nazwisko i wiek uczestnika:

………………………………………………………………………………………

2. Telefon kontaktowy, e-mail:

………………………………………………………………………………………

3. Tytuł pracy:

………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko opiekuna dziecka:

………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że w
celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(t.j.  Dz.U.  z  2018r.,  poz.  1000),  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  wymienionych  w  karcie  zgłoszeniowej
uczestnika  konkursu,  danych  osobowych  przez  organizatora  na  potrzeby  niniejszego  konkursu  i
Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” w Kętrzynie.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu i związanych z nim wydarzeń,

- podanie danych jest dobrowolne,

- mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka          ………………………………………


