
REGULAMIN 

konkursu plastycznego pt.: „DZIEŃ Z MOIM PRZYJACIELEM” 

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie; 97-410 Kleszczów; ul Główna 74.  

CELE KONKURSU:  

⎯ rozwijanie dziecięcej wyobraźni,  

⎯ doskonalenie umiejętności artystycznych,  

⎯ kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 
plastycznych,  

⎯ promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności kulturalnych oraz zachęcanie uczestników 
do pracy twórczej i prezentacji swoich prac. 

TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:  

1. W dniu ogłoszenia konkursu, tj. 09.07.2020r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kleszczowie: www.gok.kleszczow.pl, zostaną zamieszczone karty uczestnictwa oraz regulamin 

konkursu.                                                                                                                                                                   

2. Termin składania prac: 27.07.2020r. do godz. 18:00.                                                                      

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kleszczowie do dnia 03.08.2020r. 

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁY W KONKURSIE:   

1.  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kleszczowie poprzez pocztę tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie; 

ul Główna 74; 97-410 Kleszczów lub pozostawienie pracy w GOK Kleszczów (w specjalnie do tego 

przygotowanej urnie, znajdującej się przy wejściu do budynku).                                                                              

2.  Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A3, w kompozycji poziomej przy użyciu  

dowolnej  techniki.  

3.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie 

wykonaną pracę.   

4.  Każdą pracę należy opatrzyć prawidłowo i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową. Dołączyć 

podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest 

równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu.                                                                                                                                                       

5. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży do lat 15-stu z terenu gminy Kleszczów.                      

KRYTERIA OCENY I NAGRODY  

 1 . Prace będą oceniane w  III kategoriach wiekowych: 

I. uczestnicy w wieku 6-9 lat 

II. uczestnicy w wieku 10-13 lat 

III. uczestnicy w wieku 14-15 lat 

2. Organizator powoła 3-osobowe profesjonalne Jury, które dokona oceny, przyzna nagrody  

i wyróżnienia. Obrady Jury są tajne. Decyzje Jury są ostateczne. 

3. Jury oceniać będzie: dobór barw, zaangażowanie, technikę wykonania, oryginalność i pomysłowość 

oraz wizualny efekt końcowy pracy. 

http://www.gok.kleszczow.pl/


  4. O formie odbioru nagród, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie po ogłoszeniu wyników 

konkursu 

 

Obowiązek informacyjny: 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z poźń. zm.) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie,  

ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów. 

2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, w celu i zakresie niezbędnym  

do przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeń, realizacji konkursu plastycznego pn.” Dzień 

z moim przyjacielem”, archiwizacji kart dokumentacji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji  

w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@gok.kleszczow.pl. 

4. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji konkursu plastycznego                                   

pn.” Dzień z moim przyjacielem”                                                                    

5. Dane będą przechowywane przez okres trwania konkursu, jego rozstrzygnięcia i rozliczenia nagród. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

uczestnictwa w  konkursie plastycznym pn.” Dzień z moim przyjacielem”. 

                              

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia !      

             

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszeniowy 

Do konkursu plastycznego  pt. ” Dzień z moim przyjacielem ” 

Organizowanego przez GOK w Kleszczowie 

W terminie 09.07. – 27.07.2020r. 

 

 
Imię i Nazwisko 
uczestnika konkursu 
 

 

 
Wiek uczestnika 
konkursu 
 

 

 
Imię i Nazwisko rodzica 
lub opiekuna prawnego 
 

 

 
Adres zamieszkania 
 
 

 

  
Nr tel. kontaktowego 
 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………….…… (imię i nazwisko) jako 

pełnoprawny opiekun dziecka, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Kleszczowie podanych w formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu,  

w związku z organizacją i realizacją konkursu plastycznego pn. „Dzień z moim przyjacielem”.  

 

 

 

 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 


