REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ
ORGANIZATOR KONKURSU:
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97
tel. 12 38 95 197, e-mail: gok@jerzmanowice.eu

TEMATYKA KONKURSU:
Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Wielkanocnymi.

I. CELE KONKURSU:




propagowanie zwyczaju obdarowywania się kartkami świątecznymi,
rozwijanie talentu artystycznego,
pobudzanie inwencji twórczej i pomysłowości.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:














Konkurs ma charakter lokalny. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
oraz klas gimnazjalnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
nieprezentowanymi. Złożenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach.
Złożenie pracy jest również jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na
Organizatora.
Format i technika prac dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, wycinanka,
wyklejanka).
Prace konkursowe należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach
do dnia 12.04.2019 r. do godz. 16.00.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kartkę świąteczną.
Nie przyjmujemy prac grupowych, tylko wykonane przez jednego autora.
Prace mogą zostać odebrane z GOK-u po zamknięciu wystawy.
GOK nie odpowiada za uszkodzenie lub zniekształcenie prac.
Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora,
grupę wiekową, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, adres i telefon kontaktowy do
szkoły.
Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym
regulaminie.



Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie
danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, grupa
wiekowa, szkoła) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz
archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.

III. OCENA I NAGRODY:
Komisja powołana przez organizatora nagrodzi trzy najlepsze prace w dwóch
kategoriach wiekowych:



uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III,
uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VII oraz gimnazjum .

IV. KRYTERIA OCENY:
1.
2.
3.
4.

zgodność z regulaminem,
pomysłowość i oryginalność pracy,
dekoracyjność, kolorystyka,
estetyka wykonania.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
w Jerzmanowicach przy ul. Centralnej 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97, e-mail:
gok@jerzmanowice.eu, REGON: 350962759, NIP: 677-13-12-605.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie pod adresem siedziby Administratora.
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na
podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu,
wskazanym poniżej.
Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w
konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji
konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej
archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:









Rozstrzygnięcie konkursu do 18.04.2019 r.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrodzone prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Gminnym
Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach, www.gok.jerzmanowice.eu oraz
w siedzibie organizatora w formie: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły/opiekun,
a poszczególni laureaci powiadomieni będą indywidualnie o terminie odbioru nagród.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamięci komputera), a także prezentowania prac na organizowanych wystawach oraz
zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

