Regulamin konkursu plastycznego
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą;

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, zwany dalej
Organizatorem.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Dostarczenie prac plastycznych na konkurs oznacza akceptację jego warunków,
określonych w niniejszym regulaminie.
5. Regulamin będzie udostępniony na stronie ; www.zabrodzie.pl oraz tablicy ogłoszeń
Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu.
§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabrodzie, w trzech
kategoriach:
Kat. kl. I – III szkoły podstawowej
Kat. kl. IV – VI szkoły podstawowej
Kat. kl.VI -VII szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum
2. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwani są dalej „Uczestnikami Konkursu”.
3. Wszyscy zgłaszający swój udział w Konkursie składają do organizatora pisemną deklarację
rodzica lub opiekuna prawnego.
§ 3 Zasady konkursu
1. Tematem prac jest uroda i piękno plenerów Mazowsza a w szczególności ziemi
zabrodzkiej.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A4 lub A3
3. Prace konkursowe wraz z niezbędnymi informacjami w formie metryczki oraz deklaracji
wraz z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego należy dostarczyć do siedziby
organizatora tj. ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie najpóźniej do dnia 30 listopada
2018r.
4. W metryczce należy umieścić:
1) tytuł pracy,
2) dane identyfikujące Uczestnika Konkursu, tj. imię i nazwisko, wiek/klasa.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 (jedną) pracę .
6. Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace w trzech
kategoriach.
7. Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatną prezentację prac na wystawie
pokonkursowej, w prasie i innych wydawnictwach informacyjno-promocyjnych z podaniem
nazwiska autora, tytułu pracy oraz miejsca zajętego w Konkursie. Organizator Konkursu
oświadcza, że nie będzie z tego tytułu czerpał korzyści finansowych.
§ 4 Terminarz Konkursu
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nas stronie www.zabrodzie.pl oraz tablicy ogłoszeń w
Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu .

3. Uroczyste wręczenie nagród Uczestnikom Konkursu nastąpi w siedzibie GOK w Zabrodziu
w dniu organizacji Mikołajek, o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
§ 5 Komisja konkursowa
1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Ocenie będzie podlegało: kompozycja, ujęcie tematu, pracochłonność, samodzielność, oraz
ogólny wyraz artystyczny.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 6 Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu – laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody
rzeczowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Uczestników konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych dotyczą zapisy zgodne z
Rozporządzeniem 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
informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, 07230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 2, w imieniu Administratora Danych działa
Dyrektor – Małgorzata Wiśniewska;
2. Dane uczestników i ich opiekunów wykorzystywane będą do celu zapewnienia
bezpieczeństwa i poprawnego przebiegu konkursu oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń prawnych. Dane uczestników gromadzone i przetwarzane są
w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
3. Uczestnikowi konkursu oraz opiekunom przysługuje prawo:







żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych
osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez
Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny
obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia
prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila
na adres: iod@gok.zabrodzie.pl
dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można
wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gok.zabrodzie.pl
sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych,
nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest
z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w






określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres:
iod@gok.zabrodzie.pl
ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane
prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy
wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami
prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można
wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gok.zabrodzie.pl
przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego
podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania
Administratora Danych
w przetwarzaniu danych osobowych

4. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony
Danych, e-mail: iod@gok.zabrodzie.pl;
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i udziału w
konkursie.

