REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BOŻONARODZENIOWA KARTKA”
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach
Przedmiotem konkursu: jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej prezentującej polskie obrzędy,
zwyczaje i tradycje ludowe związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Inspiracją dla uczestników
konkursu mogą być wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego oraz obrzędy
i zwyczaje związane z tymi świętami.
Cele konkursu:
 przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem
 rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznych
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży ze szkół podstawowych, szkół
średnich, KGW działających na terenie gminy oraz wszystkich chętnych.
KATEGORIE WIEKOWE:
Kategoria I: -przedszkola i zerówki
Kategoria II: szkoły podstawowe klasy I-III
Kategoria III: szkoły podstawowe klasy IV-VIII
Kategoria IV: szkoły średnie i dorośli
Kategoria V: osoby niepełnosprawne
Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę. W formacie B5 wymiary
około 23 x15 cm (kartka A4 zgięta na pół) wykonaną dowolną techniką.
Gotowe elementy wykorzystane do wykonania pocztówki eliminują ją z oceny. W konkursie nie będą
oceniane także prace wykonane w technice komputerowej.
Do pracy prosimy dołączyć wypełnioną i czytelnie podpisaną kartę zgłoszenia (dołączona do Regulaminu) INFORMACJE PROSIMY ZAPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.
W I kategorii wiekowej prosimy o wypełnienie karty przez rodziców bądź opiekunów.
Ocena prac: wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostaną poddane ocenie przez
Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
Prace zostaną ocenione pod względem: samodzielności i staranności wykonania, nawiązania do tradycji
świątecznej, wrażeń artystycznych.
Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni poprzez kontakt telefoniczny z uczestnikiem lub
rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie danych zawartych w karcie zgłoszenia.
Wszystkie prace uczestników zostaną zaprezentowane w wersji cyfrowej na fan page’u Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach.
Termin składania prac:
Prace na konkurs należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Turystyki w Rudkach, ul. St. Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia; Tel: (41) 31 77 604; z dopiskiem –
BOŻONARODZENIOWA KARTKA, do dnia 15 grudnia 2020r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu
do siedziby Organizatora).
Uwagi końcowe:
1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
3. Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie podlegają ocenie)
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania i publikowania prac bez zgody autora.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„BOŻONARODZENIOWA KARTKA”
Wypełnioną czytelnie i podpisaną kartę zgłoszenia należy wraz z pracą złożyć
do GOKSiT w Rudkach do dnia 15 grudnia 2020 roku do godziny 16:00

Imię i nazwisko
Kategoria wiekowa
Dane kontaktowe
(adres i telefon)
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna w przypadku osób
niepełnoletnich (adres i telefon)
Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca jest mojego autorstwa

…………………………………………

…………………………………………

data i miejscowość

podpis

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
□ Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym „BOŻONARODZENIOWA
KARTKA” oraz oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie i wykorzystanie przez Organizatora Konkursu moich
danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu w celach organizacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych Konkursu, informowania o kolejnej edycji Konkursu oraz ekspozycji
podczas wystawy pokonkursowej na facebook’u GOKSiT w Rudkach.
□ Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są z godne z prawdą.

…………………………………………
data i miejscowość

…………………………………………
podpis

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach,
ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia, adres e-mail: gok@dymarki.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: gok@dymarki.pl
3. 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.
4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie plastycznym,
obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu i będą przechowywane
do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

5. Informujemy, że przysługują Państwu następujące
osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych
danych, przeniesienia danych osobowych, prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia
00-193 Warszawa.

prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wniesienia
skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2,

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
*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).

…………………………………………
data i podpis

