
 
 

 

Regulamin III Gminnego Konkursu Plastycznego 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

 
 
 
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sokół zwany dalej Organizatorem. 
2. Konkurs na pracę plastyczną jest skierowany do mieszkańców Gminy Czerwonak w podziale 

na cztery grupy wiekowe: 5-7, 8-12, 13-16 lat i dorośli. 
3. Temat konkursu: PORTRET MIKOŁAJA 

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki 
mieszane), format A5. 

5. Prace należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia do biura GOK Sokół w CKiR w Koziegłowach 
lub do instruktora plastyki w filiach GOK Sokół (w Klubie Iskra w Promnicach, Klubie Kogucik 
w Potaszach, w Klubie Jutrzenka w Kicinie, w Klubie Słoneczka w Czerwonaku). Termin 
przyjęcia prac i karty zgłoszenia od 8 do 30 listopada 2021. 

6. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną. 
8.   Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora. Jury będzie brało pod uwagę m.in: 

• kompozycję 

• estetykę wykonanej pracy 

• samodzielność, pomysłowość w przedstawieniu tematu 

• dobór materiałów 

• walory artystyczne 

• zgodność z zadanym przez organizatora tematem 
9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na stronie www i portalach 

społecznościowych Organizatora. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię i nazwisko) 
zostaną podane do publicznej wiadomości. Dodatkowo zostanie przydzielona  nagroda 
publiczności za uzyskanie największej liczby polubień na naszym FB. Publiczność będzie mogła 
głosować na profilu FB w dniach od 2 do 5 grudnia. Ogłoszenie wyników odbędzie się 6 grudnia 
2021r. 

10. Z chwilą przesłania pracy do Organizatora Uczestnik Konkursu: 
a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które 
nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich; 

b. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, 
a także iż uzyskały zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich 
wizerunku w ramach Konkursu. 

c. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac 
publiczności. 

11. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach 
Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora. 

12. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przez Organizatora. Informujemy, że: 

a. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 
47, 62-004 Czerwonak. 



 
 

 

b. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub 
realizacja umowy. 

c. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie 
przetwarzanych danych jest: Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych w Państwa jednostce. E-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl 

d. Przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

e. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z 
przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie 
powyższego celu nie będzie możliwe. 

f. Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane 
muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 

g. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. 
h. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
i. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego 
po roku, w którym dane osobowe zostały podane. 

13. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gok-
sokol.pl 
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