
INTERNETOWY KONKURS PLASTYCZNY 

" POCZTÓWKA WIELKANOCNA" 

 

 

 
 

 

 

Wyszkowski Ośrodek Kultury "Hutnik" zaprasza dzieci i młodzież z powiatu 

wyszkowskiego, w wieku 6-18 lat do wzięcia udziału w internetowym konkursie 

plastycznym. 

Konkurs podzielony będzie na dwa etapy. Pierwszy polega na wykreowaniu 

pocztówki o tematyce wielkanocnej dowolną techniką płaską na papierze. Format 

10x15 cm. 

Następnie trzeba przesłać skan lub zdjęcie pracy na adres: promocja@wok-hutnik.pl    

w terminie do 10 kwietnia 2020 r. podając następujące dane: 

 

- imię i nazwisko autora 

- wiek 

- adres zamieszkania 

- tel. do Rodzica lub opiekuna prawnego 

 



Komisja konkursowa dokona oceny  wybierając po 5 prac w każdej kategorii: 

 

- kategoria wiekowa 6-9 lat 

- kategoria wiekowa 10-14 lat 

- kategoria wiekowa 15-18 lat 

 

Drugi etap będzie polegał na głosowaniu na Facebooku WOK "Hutnik". Można 

będzie oddać jeden głos (laik) w każdej kategorii. To internauci zdecydują o 

kolejności miejsc. Wygrają pocztówki z największą ilością polubień (przewidujemy po 

3 miejsca i 2 wyróżnienia w każdej kategorii). 

 

O terminie rozpoczęcia głosowania powiadomimy na stronie www.wok-hutnik.pl 

 

UWAGA! 

Oryginały prac zakwalifikowanych do głosowania trzeba będzie dostarczyć do WOK 

"Hutnik". Termin wręczenia nagród podamy po wznowieniu pracy ośrodka.  

 

 

Wzięcie udziału w konkursie wiąże się automatycznie z zaakceptowaniem jego 

warunków. 

 
Klauzula informacyjna dla interesantów Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w 
Wyszkowie 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/ dyrektor WOK „Hutnik” informuje, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, ul. 
Prosta 7, 07-200 Wyszków reprezentowany przez P. Mariusza Kowalskiego – dyrektora. 
2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest P. Marcin Pasternak, 
kancelaria.marcinpasternak@gmail.com. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych/statutowych zadań 
ośrodka określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 
2017r. .poz.1875 z póź.zm./, ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U.1991 Nr 114 poz. 493  
z dnia 25.10.1991 z póź zmianami, oraz innych ustawach na podstawie Art. 6 ust.  
1 lit. c i e, oraz Art.9 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:-żądania 
od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych 
-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,-żądania od Administratora 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne. 
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