
Regulamin Regionalnego Konkursu Plastycznego  
 na Ozdobę Bożonarodzeniową 

 

Organizator: 

Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach                               

 

1. Cele konkursu: 

 rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej z wykorzystaniem 

dowolnych technik plastycznych; 

 zachęcenie do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia; 

 propagowanie kultury regionalnej  

 prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży  

i dorosłych 

2. Uczestnicy konkursu: 

 I Kategoria   – przedszkolaki 

 II Kategoria  –  uczniowie klasy I-III szkoły    

                                        podstawowej 

 III Kategoria –  uczniowie klasy IV- VI szkoły  

                                         podstawowej  

IV Kategoria – uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej 

V Kategoria – młodzież szkół ponadpodstawowych 

             VI Kategoria  – dorośli  

3. Warunki konkursu:  

 forma dowolna: płaska, przestrzenna 

 technika dowolna, 

 każdy uczestnik może przysłać jedną pracę, 

 prace wykonane przez więcej niż 1 osobę (nagrodzoną przez jury) 

otrzymuje tylko 1 nagrodę, 

 prace muszą zawierać trwale zamocowane następujące dane : 

 imię i nazwisko autora pracy,  

 wiek,  

 dokładny adres szkoły lub placówki reprezentowanej,    

 kategoria   wiekowa,   

 dane nauczyciela opiekuna autora pracy. 

 

  Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane. 

 

Wymagane jest, aby instytucje kultury oraz placówki 

oświatowe sporządziły listę wszystkich autorów 

poszczególnych prac. 

 

   4. Termin składania prac: 

                 Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy 

przekazać  lub przesłać do dnia  9.12.2019r. na adres organizatora: 

Gminne Centrum Kultury i Informacji 

ul. Lubliniecka 5 

42 – 713 Kochanowice, woj. śląskie 

5. Ocena prac: 

Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę samodzielność wykonania, 

estetykę, i pomysłowość. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 

10.12.2019r. na stronie internetowej:  www.gckiikochanowice.naszgok.pl. 

Lista zwycięzców zostanie rozesłana mail-em do placówek, których 

podopieczni zostali nagrodzeni. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

odbędzie  się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w  dniu 

13.12.2019r. (piątek) o godz.1600  

6. Uwagi: 

 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania  

prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace 

przechodzą na własność organizatorów. Informacje o konkursie można 

uzyskać telefonicznie u organizatorów: Gminne Centrum Kultury i 

Informacji, tel./fax 34 353 32 15, e - mail:  gckii.kochanowice@wp.pl     

7. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Na podst. art. 13. ust.1. i 2.  rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

http://www.gckiikochanowice.naszgok.pl/
mailto:gok@kochanowice.pl


Regionalny Konkurs Plastyczny 

na Ozdobę Bożonarodzeniową 

27.04.2006r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dz. Urz. UE L119, s.1) – dalej RODO- 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka jest  Gminne 

Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 5 , 42-713 

Kochanowice, tel. 343533215. 

2) Z Inspektorem  Państwa Danych może się Pan/Pani skontaktować w sprawach 

ochrony danych  poprzez    e mail: wdrozenia@eduodo.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w  Regionalnym 

Konkursie Plastycznym na  Ozdobę Bożonarodzeniową na podstawie  art   6 ust. 1. lit. 

A RODO czyli Pana/Pani zgody; 

4) Odbiorcą danych osobowych  są podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); 

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia , ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo 

wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - 

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych GCKiI w Kochanowicach   

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż  przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie, 

o których mowa w pkt.3) 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Serdecznie zapraszamy :) 
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