
 

 

 
 

 

 

 

REGULAMIN 

 

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu. 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w 

placówkach wychowania pozaszkolnego w wieku od 10 do 21 lat. 

I KATEGORIA od 10 – 13 lat,  

II KATEGORIA od 14 – 17 lat,  

III KATEGORIA  od 18 – 21 lat. 
 

 

Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno - intelektualnej 

formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. 

Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego 

wypowiedzenia się za pomocą języka obrazu, w formie autoportretu. 

            Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. 

Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość 

osoby sportretowanej. Jakim się jest w środku i na zewnątrz. 

 Zastanawiając się nad istotą autoportretu, trudno nie dojść do wniosku, że jest 

to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. 

Prawdziwym autoportretem jest dopiero obraz na którym pokazujemy więcej niż 

tylko wizerunek postaci. Za pomocą autoportretu możemy opowiedzieć światu o 

sobie.  

 Pierwsze autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a od renesansu 

malowanie ich stało się coraz bardziej rozpowszechnione i trwa do dzisiaj. Wielu 

artystów malowało autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób 

cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt, Vincent van Gogh, czy Stanisław 

Wyspiański. Dojrzali, wrażliwi artyści portretują siebie samych, by dotrzeć do głębi 

swojej duszy, by zrozumieć istotę człowieczeństwa. 

 Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda. Uczestnicząc 

w masowej komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być 

widocznym. Selfie, czyli autoportret zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku 

aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, który trafia do sieci stał się 

przebojem tego świata. Specjalistami tej formy wypowiedzi najczęściej są ludzie 

młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania. Zastanówmy się więc nad tym 

jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia 

i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret 

jest portretem psychologicznym.  Ważna jest tu więc autorefleksja o sobie, o swoim 

charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie 

my sami, a jak postrzegają nas inni?   

Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane organizatora:  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu 

                ul. Chełmińska 104, 86 – 300 Grudziądz 

              tel. 0564658546 

                          http://www.oppgrudziadz.hg.pl 

Komisarz konkursu: Marek Fijałkowski, tel. 510 347 222 

 

 

 

 

 

 

  

Uwaga! Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem. 

 

 

 

 

Każdy uczestnik może do konkursu zgłoście tylko jedną prace formatu od A1 do A4. 

Praca powinna być wykonana w dowolnej technice malarskiej (farby plakatowe, 

akrylowe, olejne, itp.) lub rysunkowej (kredki ołówkowe, pastele olejne, suche, itp.) 

oraz technika własna.  

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie (załącznik 1 -  Karta 

informacyjna).  

Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

reprodukowanie prac w celach promocyjnych (załącznik 2 - ZGODA NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA).  
 

 

Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej : 

I NAGRODA 

II NAGRODA 

III NAGRODA 

WYRÓŻNIENIA  
 

 

Nadsył

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy :  

 
 

 

Prace prosimy nadsyłać na adres Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Chełmińska 104,   

86-300 Grudziądz lub dostarczać do sekretariatu OPP w Grudziądzu w kopercie         

z dopiskiem : V Edycja Konkursu Plastycznego „Autoportret, czyli portret własny”. 

Ogłoszenie wyników na stronie http://www.oppgrudziadz.hg.pl  

Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.  
  

anie prac :  do 22 maja 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego)
19 czerwca 2019 r.

http://www.oppgrudziadz.hg.pl/
http://www.oppgrudziadz.hg.pl/


Załącznik nr 1 
 

Karta informacyjna 
(należy przykleić na odwrocie pracy) 

 

 

 

Imię i nazwisko autora : …………….................……………………………………………………… 

Wiek autora : ………………… 

Adres szkoły lub placówki   …………………............………………………………………………… 

……………………………………………….............…………………………………………………… 

………………………………………………….............………………………………………………… 

................................................................................................................................................................... 

Imię i  nazwisko instruktora / nauczyciela :………………………………………………………….  

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w 

Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 104;  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodo.opp@gmail.pl ;  

3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa;  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

10. Dane Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iodo.opp@gmail.pl


Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu.  

 
 

.........................................................................                           ......................................................................... 
                               Data                                                              Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
         Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu, 

przy ul. Chełmińskiej 104. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

 
.........................................................................                       ......................................................................... 
                               Data                                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
         Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek 

techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Ognisko 

Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 104, na potrzeby konkursu: V Edycja 

Konkursu Plastycznego „Autoportret, czyli portret własny” 2019. Niniejsza zgoda jest 

nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje 

wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronie Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. 

(informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być 

użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.  

 

 
.........................................................................                         ......................................................................... 
                               Data                                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
         Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 

 

                *niepotrzebne skreślić 




