
Regulamin konkursu plastycznego 
„Świąteczna Kartka”

I. Organizator
Organizatorem konkursu plastycznego „Świąteczna Kartka” jest Wodzisławskie Centrum Kultury. 
Celem wydarzenia jest rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej oraz wspieranie talentów 
plastycznych dzieci. 

II. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5–12 lat z Wodzisławia Śląskiego.

III. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik może dostarczyć jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu, wykonaną 

dowolną techniką płaską – maksymalnie format A-4 (rysunek, grafika, kolaż, wyklejanka 
itp).

2. Pracę konkursową należy wrzucić do świątecznej skrzynki pocztowej, znajdującej się przy 
wejściu głównym do Wodzisławskiego Centrum Kultury do piątku, 16 grudnia 2022 r. 
Skrzynka będzie dostępna w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Adres: ul. ks. płk. 
W. Kubsza 17, Wodzisław Śląski. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie Organizatora.  

4. Prace będzie oceniać komisja konkursowa, według kryteriów: oryginalność pomysłu, walory
artystyczne, estetyka pracy.

5. Wybór laureatów konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 19 grudnia 
2022 r. na stronie www.wck.wodzislaw-slaski.pl oraz facebooku WCK. 

6. O wygranej i sposobie odebrania nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani 
telefonicznie lub mailowo. 

IV. Postanowienia końcowe
1. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Impresariatu WCK tel.: 32 455 48 55. 

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.wck.wodzislaw-slaski.pl.
2. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę do konkursu, oświadcza tym samym, że 

akceptuje powyższy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.10.05.2018 r. (Dz.U. Z 2018 r. 
poz.1000).

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest 
Wodzisławskie Centrum Kultury.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami oraz w celu 
przekazania nagrody zwycięzcom konkursu i ogłoszenia wyników. Dane osobowe mogą być 
również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 
prawa.

5. Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter 
dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich 
poprawiania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac. Prace 
nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 
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