
 
 
 
 
 

 Regulamin IX edycji Konkursu Plastycznego 

pn.: „Magia Świąt” 

 

I. Organizator:  
  
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie; ul. Główna 74; 97-410 Kleszczów. 
 
II. Cele:  
 
• Zachęcenie dzieci i młodzieży do kreatywnego spędzania czasu; 
• Pogłębienie wiedzy i rozbudzenie wyobraźni plastycznej;  
• Udoskonalanie zdolności manualnych przy użyciu różnorodnych materiałów; 

• Rozwijanie dziecięcej wyobraźni zainspirowanej tematyką  
  Świąt Bożego Narodzenia;  
• Promowanie twórczości dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.  

 
III. Uczestnicy:  
 
• Kategoria I – Przedszkole (1a – 3 lata, 1b – 4 lata, 1c – 5 lat, 1d – 6 lat);  

• Kategoria II – Klasy I – III;  

• Kategoria III – Klasy IV – VIII.  
 

IV. Warunki udziału:  
 
- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczów;  

- Praca powinna być inspirowana tradycyjnymi motywami Świąt Bożego narodzenia; 

- Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A3 w kompozycji pionowej, 
  przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (farby, kredki świecowe, kredki ołówkowe,  
  pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka, wydrapywanka, itp.);  

- Prace z użyciem elementów gotowych bądź wypukłych nie będą brały udziału  
  w konkursie;  

- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę przygotowaną   
  indywidualnie, podczas zajęć plastycznych:  w domu, w przedszkolu, w szkole,  
  w świetlicach Wiejskich Ośrodków Kultury.   

- Każdą pracę należy opatrzeć z tyłu prawidłowo wypełnionym Formularzem 
  zgłoszeniowym   

- Prace należy dostarczyć do świetlicy GOK w Kleszczowie; ul. Główna 74,  
  97-410 Kleszczów do dnia 19.11.2021r. (piątek).  
 
V. Nagrody:  
 
- Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni nagrodami za udział;  

- Jury konkursu przyzna następujące nagrody:  
- Kat. I – 20 równorzędnych nagród, po 5 z każdej grupy wiekowej;  



 
 
 
 
 

- Kat. II – 1, 2 i 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia;  
- Kat. III – 1, 2 i 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia;  
 

- Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;  

- Wszystkie lub wybrane prace (decyduje ilość zgłoszonych prac) zostaną 
  wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez GOK,  

- Wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2021 r. 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

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 pt. „Magia Świąt” archiwizacji kart dokumentacji, 

    rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź 

    ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

    za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@gok.kleszczow.pl oraz pisemnie na adres 

    Administratora 

4. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji konkursu 

     plastycznego pt.: „Magia Świąt” 

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  pt.: „Magia Świąt”. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłaszając pracę na Konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upublicznienie 

    przez Organizatorów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych 

    w publikacjach promujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury  

    w Kleszczowie. 

3. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w powyższym 

    regulaminie, jeśli będą tego wymagały okoliczności. 

5. W kwestiach spornych – nieregulowanych powyższym regulaminem, decyzję     

    podejmuje Organizator Konkursu. 

6. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Magdalena Plich, 

    plichm@gok.kleszczow.pl tel.: 44 731 32 30 

7. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu  

      i akceptuje jego postanowienia w całości - w szczególności ustalenia, że 

      zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

      majątkowych autora na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie zgodnie  

      z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

      pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………. (imię i nazwisko) jako 

pełnoprawny opiekun  w/w uczestnika, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie podanych  

w formularzu zgłoszeniowym w związku z organizacją i realizacją konkursu 

plastycznego oraz w celu wykonania dokumentacji oraz działań promocyjnych 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne  

z tym, iż prace uczestnika mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz  

w innych mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, 

stronie internetowej Gminy Kleszczów oraz w materiałach promocyjnych, 

reklamowych i marketingowych oraz sprawozdawczych GOK w Kleszczowie. 

 

 


