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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„WIOSNA MALOWANA” 2021 

 

ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 236/2 

www.gckjezowe.pl gckjezowe@gmail.com 

CELE KONKURSU: Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i warsztatu plastycznego 

wśród uczestników konkursu, kształcenie umiejętności posługiwania się 

środkami plastycznymi oraz popularyzacja działań plastycznych i 

poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz 

rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. 

UCZESTNICY: • wychowankowie przedszkoli z terenu gminy Jeżowe 

• uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Jeżowe 

• uczniowie szkół średnich z terenu gminy Jeżowe 

TEMATYKA PRAC 

KONKURSOWYCH: 

Temat związany jest z okresem wiosennym, przejawami uroków i 

plastyczności tej pięknej pory roku.  

FORMAT PRAC: Nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2, ilość prac dowolna. 

TECHNIKA WYKONANIA: Technika płaska, malarstwo, rysunek, kolaż 

TERMINY 

  

Prace należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem 

w terminie do 31 maja 2021r. 

Wręczenia nagród odbędzie się w GCK Jeżowe, dokładny termin zostanie 

podany na stronie www.gckjezowe.pl oraz www.facebook.com/gckjezowe 

KATEGORIE Kat I – przedszkole i  dzieci młodsze 

Kat II – klasy I-III szkoły podstawowej 

Kat III – klasy IV-VI szkoły podstawowej 

Kat IV – klasy VII, VIII, i wszystkie klasy szkoły średniej  

WARUNKI UCZESTNICTWA: Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, 

zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki (adres, telefon) 

do której uczęszcza uczestnik konkursu. Należy podać koniecznie telefon 

kontaktowy do autora pracy. Do pracy należy dołączyć podpisaną 

KARTĘ ZGŁOSZENIA  
NAGRODY: Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody w czterech kategoriach 

wiekowych. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody 

rzeczowe. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Na 

stronie internetowej www. gckjezowe.pl zostaną opublikowane wyniki 

konkursu. Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania zwycięzców, 

nazwa placówki oświatowo-wychowawczej z której zostali wyłonieni 

zwycięzcy, oraz galeria zdjęć nagrodzonych prac. Prace po zakończonym 

konkursie mogą zostać odebrane.  

PRAWA ORGANIZATORÓW: Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac. 

Osoba odpowiedzialna z ramienia 

organizatora za nadzór nad 

przebiegiem konkursu 

Instruktor plastyki Małgorzata Żoczek, tel: 015 87 97 188 

e-mail: gckjezowe@gmail.com regulamin konkursu opublikowany będzie 

na stronie internetowej www. gckjezowe.pl oraz 

www.facebook.com/gckjezowe 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
 

 

http://www.gckjezowe.pl/
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Karta zgłoszenia  

1. Imię i nazwisko autora:……………………………………………………….  

2. Wiek autora:…………………………………………………………………..  

3. Kategoria (I, II , III, IV……………………………………………………….. 

4. Telefon kontaktowy do autora pracy bądź rodzica/opiekuna ………….... 

5. Nazwa jednostki lub szkoły, telefon  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych 

materiałów  

 

……………………………………………………………………………………  

nazwa i adres placówki  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych 

mojego dziecka przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w 

celach związanych z organizacją konkursu.  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów w celach 

związanych z organizacją konkursu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym w 

Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem, znajdującym się na tablicach informacyjnych i 

na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, wynikającym z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

 

 

 

…………………                        ……………………..…………………………………  

Miejscowość, data                             podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

                                                  biorącego udział w konkursie (lub dorosłego uczestnika) 
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Oświadczenie RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jeżowem, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

telefonicznie pod numerem 798 559 338 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

kchaber.kancelaria@gmail.com dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji GMINNEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO  „WIOSNA MALOWANA” 2021” 

3. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów;  

4. odbiorcą danych osobowych będą członkowie jury, a także podmiotom, z którymi 

administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług 

świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.);  

5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia roku, w którym je 

pozyskano;  

7. każda osoba przekazująca dane w ramach konkursu posiada 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8. każda osoba przekazująca dane w ramach Konkursu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

9. podanie przez uczestnika danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem 

umownym/warunkiem zawarcia umowy), a ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie;  

10. przekazane administratorowi dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania 

 

 

 

 

 

mailto:kchaber.kancelaria@gmail.com
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów  

 

……………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko dziecka 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych mojego dziecka 

przez organizatorów GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „WIOSNA MALOWANA” 

2021  zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów w celach związanych z 

organizacją konkursu.  

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym w Gminnym 

Centrum Kultury w Jeżowem, znajdującym się na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej 

Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
 

 

………………………………………………………………………………………………..………… 

Miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w przeglądzie  

(lub dorosłego uczestnika) 

 


