
              REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

„Moja Ojczyzna” 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach z siedzibą ul. Centralna 97,            

32 – 048 Jerzmanowice. 

Konkurs jest organizowany w związku z gminnymi obchodami Święta Niepodległości. 

II. Cele konkursu: 

● Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony 

temat. 

● Szerzenie idei patriotyzmu wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Jerzmanowice - Przeginia. 

● Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, wzmacnianie świadomości               

i wiedzy na temat „Małej Ojczyzny” w odniesieniu do Święta Niepodległości. 

III. Warunki uczestnictwa. 

● Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej: ilustracji, rzeźby o tematyce 

patriotycznej dotyczącej Gminy Jerzmanowice – Przeginia. 

● Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Gminy 

Jerzmanowice – Przeginia, a udział w konkursie ma charakter indywidualny. 

● Jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0 – III , klasy IV-VI i VII-VIII. 

● Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną. 

● Format  i technika wykonania prac dowolna: malarstwo, rysunek, malowidła na szkle, kompozycje 

przestrzenne.  

● Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać 

rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 

● Pracę należy czytelnie podpisać, podając: imię, nazwisko, telefon, klasę,  nazwę szkoły oraz tytuł 

pracy. 

● Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 

● Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie oraz oznacza 

akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.  

● Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników konkursu (imię, nazwisko, wiek, telefon, placówka) w celu organizacji i właściwego 

przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dotyczących konkursu. 

● Uczestnik gwarantuje, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw 

autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich; odpowiedzialność za naruszenie przez 

wykonaną pracę jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika konkursu. 

● Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich 

majątkowych na Organizatora do wykorzystywania złożonych prac na polach wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

● Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w 

wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w Internecie jako formę promocji autora 

i konkursu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: a) utrwalenie i 

zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, cyfrową i zapisu magnetycznego b) wykorzystanie pracy 

lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w szczególności plansze, plakaty, publikacje 

okolicznościowe) c) wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu 

(prasa, radio, telewizja, Internet – strona internetowa organizatora i/lub partnerów medialnych) d) 

wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji Organizatora. 

● Prawa autorskie do prac są przenoszone bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

● Prace złożone w konkursie nie będą zwracane Autorom i mogą zostać wykorzystane w działaniach 

statutowych Organizatora.  

● Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej 

pracy konkursowej.  

● Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na: 



1) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i 

realizacji jego celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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) 

2) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy 

konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której 

mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności 

Organizatora. 

 

IV. Termin i miejsce składania prac. 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 4 listopada 2022 roku  do siedziby Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, w godzinach od 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznawanie nagród 

● Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najlepiej ilustrujące 

temat przewodni.  

● Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim: dobór treści do tematu, estetykę wykonania, oryginalność 

i pomysłowość. 

● Jury przyzna nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca w każdej kategorii. 

● Jury zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień. 

● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej, nieodpłatnej dla autora, prezentacji 

dostarczonych na konkurs prac na wystawie pokonkursowej.  

● Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 7 listopada 2022 r. 
● Informacje o wynikach konkursu w formie: imię, nazwisko, wiek, opiekun, placówka oraz sposobie 

przekazania nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Jerzmanowicach: www.gok.jerzmanowice.eu oraz w siedzibie organizatora, a poszczególni laureaci 

powiadomieni będą indywidualnie o terminie odbioru nagród. Mogą zostać również opublikowane na 

stronach internetowych Partnerów konkursu, w tym Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.   

● Wystawa pokonkursowa przewidziana jest w terminie od 7 do 30 listopada  2022 r. 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97 oraz podczas 

gminnych obchodów Święta Niepodległości. 

● Informujemy, że podczas wystawy przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w 

postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w 

wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może 

zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu   art. 81 ust. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 

VI. Ochrona danych osobowych 

 

● Informujemy, że podczas wręczania nagród przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku 

uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o 

uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół 

większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w 

rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

● Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.  

● Jury czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania 

najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody. 

● Decyzja jury, co do wyboru najlepszych prac, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie 

● Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, szkoła) w celu organizacji i właściwego 

przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu, jak również ich 

publikacją na stronach: www.gok.jerzmanowice.eu oraz  www.jerzmanowice-przeginia.pl w formie: 

imię, nazwisko, wiek, opiekun, placówka, zajęte miejsce, praca konkursowa (opcjonalnie). 



● Ochrona danych osobowych:  
1) Administratorami Państwa danych osobowych są: 

a) w zakresie przygotowania, przeprowadzenia wydarzenia, publikacji na stronie 

www.gok.jerzmanowice.eu oraz archiwizacji stosownej dokumentacji: 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, strona internetowa: 

www.gok.jerzmanowice.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.  

b) w zakresie publikacji na stronie www.jerzmanowice-przeginia.pl  Urząd Gminy Jerzmanowice 

Przeginia reprezentowany przez Wójta z siedzibą przy ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, 

NIP:513-024-79-83, REGON: 000535043, tel 12 3895 247, e-mail: gmina@jerzmanowice-

przeginia.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

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

marcin@informatics.jaworzno.pl. 

2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia 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), czyli na podstawie dobrowolnej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej. 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez 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. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, 

upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci 

on usługi związane  przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych 

mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów 

społecznościowych z zastosowaniem stosowanych przez właścicieli portali społecznościowych 

klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej 

stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.  

6. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie 

organizacji konkursu. Informacje o konkursie, jego laureatach i fotograficzna relacja zostanie 

udostępniona na stronach internetowych i mediach Partnerów oraz Fundatorów konkursu, w tym 

Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

7. 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 pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw 

należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.  

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 

 


