
REGULAMIN KONKURSU 
 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs plastyczny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury pod 
tytułem „WIOSENNE KRAJOBRAZY” jest zwany dalej: "Konkursem".  
2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultur w Nowym Żmigrodzie przy ul. 

Mickiewicza 9.  
3. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w 
niniejszym regulaminie.  
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 

§ 2 

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs kierowany jest do PRZEDSZKOLI GMINY NOWY ŻMIGRÓD. 

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) to osoba z przedszkola (3-4 lat i 5-6 lat).  
3. Uczestnik akceptując regulamin Konkursu, przekazuje prace do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.  
4. Lista zwycięzców będzie opublikowana na głównej stronie GOK-u w Nowym 

Żmigrodzie.  
5. W konkursie jury przyznaje 3 miejsca i 3 wyróżnienia. Będzie brane pod uwagę: 

oryginalność, estetyka, pomysł, technika wykonania pracy i przede wszystkim 

SAMODZIELNOŚĆ.  
6. Uczestnicy proszeni są o pozostawienie obowiązkowego kontaktu w 

karcie zgłoszenia.  
7. Organizator powiadomi zwycięzcę do pięciu dni po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

§ 3 

 

PRZEPISY DOTYCZACE PRAC 

 

1.Prace konkursowe muszą zostać wykonane przez uczestnika Konkursu i spełniać 
następujące kryteria:  
a) format pracy A4, 

b) technika wykonania powinna być spójna, 

c) praca wykonana samodzielnie, 

d) estetyka wykonania,  
e) praca powinna być opisana: imię i nazwisko, tytuł pracy, nazwa konkursu oraz 

numer telefonu do kontaktu,  
f) każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

 

Ze względu na wiek uczestników, prosimy osoby dorosłe o wypełnienie kart zgłoszenia i 

pomoc w opisaniu pracy. 



§ 4 

 

1. Konkurs trwa od 15.04.2021r. do 15.05.2021r. 

2. Wygrane prace będą opublikowane na stronie www.goknowyzmigrod.pl 

3. Prace zostaną poddane ocenie do 7 dni roboczych po zakończeniu terminu konkursu.  
4. Do 22.05.2021r. autorzy zwycięskich prac w Konkursie zostaną powiadomieni o 

wygranej telefonicznie na podany numer w karcie zgłoszeniowej. 
 

 

§ 5 

 

ZAPIS do Regulaminu konkursu: 
 

 

1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest udzielona przez 

rodziców lub opiekunów prawnych dziecka zgoda w formie załączonego oświadczenia 
(załącznik nr 1 część B). Zgoda jest dobrowolna ale niezbędna do wzięcia udziału w 

organizowanym konkursie. 
 

2. Klauzula informacyjna:  
− Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  celu  zorganizowania  
Konkursu jest: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie zwany dalej: 

„Administratorem”, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: 

ul. Mickiewicza 9, 38-230 Nowy Żmigród, e-mail: kontakt@goknowyzmigrod.pl  
− Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia konkursu 
oraz promowaniu tego rodzaju wydarzeń. Podstawą do przetwarzania danych osobowych 

jest udzielona przez Państwa zgoda w formie załączonego oświadczenia (podstawa 
prawna to art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),  
− Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje 
brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  
− Każda osoba czyjej dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych, 
ich sprostowania i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli 
zachodzą przesłanki do tych uprawnień.  
− Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania 
wskazanych celów konkursowych.  
− Odbiorcami danych mogą być podmioty które na podstawie przepisów prawa uzyskują 

do nich dostęp. Prace konkursowe mogą być upubliczniony w przestrzeni publicznej na 
podstawie udzielonej zgody lub zasad określonych w ustawie dnia 4 lutego 1994 r Prawo 

autorskie i prawa pokrewne.  
− Istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
− Osoba, która uważa, że jej prawa i wolności zostały naruszone poprzez nieprawidłowe 
przetwarzanie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony danych Osobowych w Warszawie.  
− Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji 
oraz czynności profilowania wobec powyższych danych.  
− Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – kontaktiodo@gmail.com 

http://www.goknowyzmigrod.pl/
mailto:kontaktiodo@gmail.com

