
Regulamin Konkursu Plastycznego

 „Zima jak z bajki”

§ 1 

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury i  Biblioteka w Gaworzycach, ul.

Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, tel.781316100, e-mail: dkjowisz@gaworzyce.com.pl.
2. Termin konkursu: zgłoszenie prac do 14.01.2021r. 
3. Temat pracy konkursowej: „Zima jak z bajki”.

                                                           

 § 2 

Cele konkursu

1. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kreatywności.
2. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
3. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
4. Rozbudzanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

§ 3

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w  formacie A4, dowolną techniką

płaską.
2. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gaworzyce.

3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace samodzielnie wykonane przez uczestników 

Konkursu, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, a także 

nienagradzane w innych konkursach.

4. Prace konkursowe, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

zostaną odrzucone.

5. Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w Konkursie z chwilą zgłoszenia dziecka i

w jego imieniu przekazuje pracę plastyczną dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki ,bez

wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora Konkursu z prac zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, odnoszących się do naruszenia praw autorskich

6. Każda praca może mieć tylko jednego autora.
7. Oceny prac dokona komisja powołana przez koordynatorów konkursu.



8. Zdjęcie  (dobrej  jakości),  skan  prezentujący  pracę  należy    umieścić  pod  postem

konkursowym lub dostarczyć do biura ośrodka kultury.
9. Wypełniony Załącznik nr 1 przesłać na adres e-mail: dkjowisz@gaworzyce.com.pl.

§ 4
Wyniki konkursu i nagrody

1. Komisja  powołana  przez  Organizatora  konkursu  wyłoni  spośród  przekazanych  prac

laureatów konkursu.
2. Prace oceniane będą w kategorii:
• przedszkolaki
• uczniowie klas  I-III
• uczniowie klas IV- VI
• uczniowie klas VII-VIII
3. Kryteria oceny prac:  samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne,

ogólny wyraz artystyczny.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia 2021 r.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej jednostki.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Prace,  które  nie  spełniają  wymogów  regulaminowych,  nie  będą  brane  pod  uwagę  przy

ocenie końcowej.

§ 5
Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i 

promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.



                                                                                                                    Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia

w konkursie plastycznym „Zima jak z bajki”

Dane dziecka:

Imię:

Nazwisko:

Kategoria 
wiekowa :

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

Imiona 
i Nazwiska:

Adres zamieszkania/przekazania nagrody:
Miejscowość:
Ulica/nr domu:
Telefon:
Adres e-mail:

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

                                                                                     

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,iż zapoznałem/am się i  akceptuję treść Regulaminu konkursu plastycznego „Zima jak z bajki”.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem praw autorskich  do nich na  rzecz  Organizatora,  o  których mowa  w ustawie  z dnia  4 lutego 1994r.  O prawach
autorskich i prawach pokrewnych( Dz.U.z 2018 poz.1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora
oraz w Internecie
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, nagrań w
celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i wykonanej przez niego pracy, utrwalenie na nośnikach foto,
audio, video w celach promocyjnych i medialnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r.(Dz.U.2018 poz.1000)

   ………………………………………………………
……………………………………………………………………...
     ( miejscowość, data)                                                                                                                                          (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

KLAUZULA   INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.Administratorem Pana/Pani  i dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach, zwany dalej :
Administratorem.  Może  Pan/Pani   skontaktować  się  z  Administratorem pisząc  na  adres:  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Biblioteka  w
Gaworzycach ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce lub telefonując pod numer 718-316-100 .  Kontakt z inspektorem ochrony danych w
Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Gaworzycach możliwy jest poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl

2. Pana/ Pani  dziecka dane osobowe przetwarzane są w związku z organizacją konkursu plastycznego „Zima jak z bajki”.
3. Pana/Pani  dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy
Pana/Pani dziecka  danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani dziecka danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Pana/Pani dziecka  dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, oraz wyznaczony przepisami prawa okres.
6. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do  danych dziecka, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do
ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania danych osobowych zostały określone przez przepisy prawa polskiego.
7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani dziecka danych osobowych  przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Pana/Pani dziecka dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w
tym będących wynikiem profilowania*.

mailto:iodo@gaworzyce.com.pl


9. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej , jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 
                                                                                                   …………………………………………………….
                                                                                                                                                                         podpis rodzica  /opiekuna prawnego


