Zarząd poznańskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce serdecznie zaprasza,
ponownie, wszystkie Dzieci naszych Członków do udziału w konkursie plastycznym pt.
„MÓJ PIES”.
Motywem przewodnim jest czworonożny przyjaciel widziany oczami Dziecka. Chcemy dać
naszym najmłodszym możliwość zaprezentowania niepowtarzalnej wrażliwości i wyobraźni
poprzez umiejętności plastyczne oraz zaangażowanie w życie kynologiczne Oddziału. To
także doskonały sposób przedstawienia najlepszego przyjaciela człowieka oczami Dziecka.
I. Organizatorem i sponsorem konkursu plastycznego jest Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Poznaniu, ul. Piwoniowa 16.
II. Konkurs skierowany do Dzieci Członków zrzeszonych w poznańskim oddziale ZKwP.
III. Nagrodą w konkursie plastycznym będą nagrody rzeczowe dla finalistów w 4 grupach
wiekowych (*) oraz publikacja finałowych prac (**) w Notatniku Kynologa na 2023 rok.
Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny upominek.
IV. Konkurs rozpoczyna się 20.05.2022 roku i trwa do 24.06.2022 roku.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Ideą konkursu plastycznego pt. „MÓJ PIES” jest pokazanie psa oczami Dziecka.
2. Uczestnikiem może zostać Dziecko Członka poznańskiego Oddziału ZKwP (z opłaconą
składką na bieżący rok).
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę - samodzielne wykonaną.
4. Wybranych zostanie 12 prac - po 3 z każdej grupy wiekowej.*/
5. Prace plastyczne ( >< ) w dowolnej technice płaskiej muszą być pracami autorskimi
(czyli samodzielnie wykonanymi i wcześniej nie publikowanymi).
( ><) Przez „pracę plastyczną” rozumie się pracę samodzielnie wykonaną przez uczestnika na
kartce papieru formatu minimum A4, maksimum A3, przy użyciu jednej lub kilku spośród
następujących technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, farby akwarelowe,
wydzieranka, kolaż (z wyłączeniem płaskorzeźby, prac przestrzennych, grafiki
komputerowej). Do wykonania pracy konkursowej można użyć dowolnych materiałów tzw.
płaskich umożliwiających prezentację pracy konkursowej w antyramie.
6. Prosimy o przesłanie prac nieoprawionych w ramy/antyramy, ale bardzo dobrze
zabezpieczonych przed zgnieceniem/zniszczeniem podczas przesyłki, na adres biura:
Związek Kynologiczny w Polsce
ul. Piwoniowa 16
61-175 Poznań
„KONKURS PLASTYCZNY - MÓJ PIES”
7. Rodzice/Opiekunowie uczestnika konkursu zgłaszając pracę dziecka na konkurs plastyczny
wyrażają zgodę na podanie danych osobowych dziecka (imię i pierwsza litera nazwiska) w
publikowanych materiałach: strona internetowa ZKwP O/Poznań, strona FB, Notatnik
Kynologa ’23 (w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi
zmianami).
8. Rodzice/Opiekunowie uczestnika konkursu poprzez wysłanie pracy plastycznej na konkurs,
nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na
wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi
zmianami).
9. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
10. Konkurs nie podlega przepisom regulującym zasady udziału w grach i zakładach
wzajemnych.
(*) grupy wiekowe
grupa 1 - od 3 do 6 lat
grupa 2 - od 6 do 10 lat
grupa 3 - od 10 do 13 lat
grupa 4 - od 13 do 16 lat
(**) wybór prac finałowych
12 prac finałowych: po 3 prace z każdej grupy wiekowej.
KRYTERIA OCENY PRAC:
1. Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i
samodzielność wykonania pracy.
2. Wszystkie nadesłane prace podlegać będą ocenie niezależnego jury.
3. Finałowe prace zostaną zamieszczone na stronie Oddziału ZKwP Poznań, FB i Notatniku
Kynologa ’23.
4. Nagrody w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora
lub otrzymać drogą pocztową.
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana (na odwrocie - pismem drukowanym) na
potrzeby konkursu:
* IMIĘ, NAZWISKO i WIEK autora pracy,
* dane kontaktowe do Rodziców/Opiekunów uczestnika konkursu.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Związek Kynologiczny w
Polsce z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piwoniowej 16.
2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego
konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
3. Udostępnione dane osobowe NIE będą przekazywane innym podmiotom.
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane do końca roku, w którym
organizowany jest konkurs.
5. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych.
Organizator: Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Poznaniu
Koordynator: Dana Jagodzinska

