
Regulamin Malarskiego Konkursu Plastycznego 

”MALUJEMY JESIEŃ” 2022 
 

1. Organizatorem Malarskiego Konkursu Plastycznego „Malujemy jesień” jest Gminne 

Centrum Kultury w Jeżowem. 
 
2. Celem Konkursu jest promocja twórczości malarskiej wśród dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Jeżowe. 
 
3. Kryteria oceny: liczy się przede wszystkim wartość artystyczna i zgodność 

z tematem. 
 
4. Konkurs kierowany jest dla wszystkich dzieci i młodzieży w dwóch grupach 

w czterech kategoriach wiekowych. Grupa dzieci ze szkół na terenie gminy Jeżowe: 
 

Kategoria 1: dzieci w wieku do 6 lat 
 

Kategoria 2: szkoła podstawowa I-III 
 

Kategoria 3: szkoła podstawowa IV-VI 
 

Kategoria 4: szkoła podstawowa VII-VIII  

 
 

5. Do konkursu można nadsyłać prace o następującej tematyce: 

przestawienie jesieni w malarskiej formie artystycznej 
 
6. Warunki techniczne przygotowania prac: 
 

Na konkurs każdy z uczestników może przysłać max 3 prace.  

Praca płaska techniką malarską (farby, kredki, pastele, itp.), minimalny rozmiar 

A4,  

 

UWAGA!!!!!! Nie będą uwzględniane kolaże, prace wyklejane, klejone 

z plasteliny, bibuły, tkanin, liści, szyszek, itp. 

 

Przygotowujemy TYLKO prace namalowane !!!!! 

 
 

Uczestnik konkursu plastycznego powinien dostarczyć pracę do 14 listopada 2022 do 

siedziby GCK Jeżowe, lub jednej z świetlic lub bibliotek publicznych na terenie gminy 

Jeżowe. 
 

Oprócz pracy należy dołączyć podpisane: kartę zgłoszeniową oraz podpisane 

oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, proszę zapoznać 

się z klauzulą RODO 
  
7. Prace do konkursu przyjmowane są do dnia 14 listopada 2022 r. 



 
8. Jury zostanie powołane przez Organizatora., Spośród wszystkich prac 

nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace konkursowe. Decyzje jury są 

ostateczne. 
 
9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 
 
10. Na stronie internetowej www.gckjezowe.pl oraz www.facebook.com/gckjezowe 

zostaną opublikowane wyniki konkursu, termin wręczenia nagród oraz galeria 

zdjęć nagrodzonych prac. 
 
11. Komisja zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród. 
 
12. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 
 
13. Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu 

praw autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu. 
 
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatorów  

 

 

Konkurs pod patronatem  

Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka 

 

 

 

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA 

W KONKURSIE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/gckjezowe
http://www.facebook.com/gckjezowe


Karta zgłoszenia do  Malarskiego Konkursu 

Plastycznego 

”MALUJEMY JESIEŃ” 2022 
 

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

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

3. Grupa – (szkolna czy GCK)………………. …………………………….. 

4. Kategoria: (właściwe podkreślić) 

Kategoria 1: dzieci w wieku do 6 lat 

Kategoria 2: szkoła podstawowa I-III 

Kategoria 3: szkoła podstawowa IV-VI 

Kategoria 4: szkoła podstawowa VII-VIII 

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

6. Nazwa jednostki lub szkoły, telefon kontaktowy 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

 
 
 

 



Klauzula informacyjna RODO w sprawie wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych 

w Gminnym Centrum Kultury  w Jeżowem na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej 

zgody na przeprowadzenie Malarskiego Konkursu Plastycznego ”MALUJEMY JESIEŃ” 2022 dla 

dzieci i młodzieży 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych / danych osobowych Pana/Pani 

dziecka jest Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 236/2, NIP 865 22 59 656 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych jest Klaudia Chaber. 

Kontakt: pocztą elektroniczną na adres: kchaber.kancelaria@gmail.com 

telefonicznie pod numerem:  + 48 798 559 338 

 3. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w celu 

związanym z przeprowadzeniem Malarskiego Konkursu Plastycznego ”MALUJEMY JESIEŃ” 2022 

dla dzieci i młodzieży  

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych / danych osobowych Pana/Pani dziecka mogą 

być: użytkownicy Internetu, mediów społecznościowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wynikającym z realizacji konkursy plastycznego 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

b) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

d) prawo wniesienia sprzeciwu, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza 

przepisy RODO, 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 

tych danych spowoduje nie zaliczenie w poczet uczestników konkursu 

9. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO) w tym również w formie profilowania. 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 

1. Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie moich danych 

osobowych / danych osobowych mojego dziecka przez Gminne Centrum Kultury  w 

Jeżowem (dane te będą obejmować: imię/imiona, nazwisko, adres, numery telefonów, 

adresy e-mail, udział w warsztatach) oraz wizerunku w celach związanych z 

przeprowadzeniem Malarskiego Konkursu Plastycznego ”MALUJEMY JESIEŃ” 2022 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018 poz. 1000) oraz art. 6, ust. 1 lit. e. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą m.in. na stronie internetowej i 

profilach internetowych zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem 

oraz innych mediach w celu informacji i promocji. Podstawa prawna: art. 81ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz art. 

6, ust. 1, li. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych 

Osobowych w Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem związanych z przeprowadzeniem 

Malarskiego Konkursu Plastycznego ”MALUJEMY JESIEŃ” 2022 

 

 

 

 

…………….………………… 

Miejscowość i data 

 

 

………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego 
(w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic/opiekun prawny) 

 

 
 


