
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „BEZCENNY KRAJOBRAZ”

organizowany przez Gminne Centrum Kultury

15.09.2019 r. - 15.11.2019 r.

I. Organizator konkursu

Gminne Centrum Kultury

ul. Czysta 1A

86-005 Białe Błota

II. Cele konkursu 

1. upowszechnianie

2. popularyzacja twórczości plastycznej

3.  rozwijanie  wyobraźni  twórczej,  pogłębianie  i  zdobywanie  wiedzy  na  drodze

poszukiwań,

4. promocja twórczości lokalnej,

5. promocja młodych artystów.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do  dzieci i młodzieży zamieszkałej w  gminie Białe Błota w

trzech   kategoriach  wiekowych: 

– od 7 do 10 roku życia

– od 11 do14  roku życia

– od 15 do 18 roku życia

IV. Warunki konkursu

1. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedna pracę.

2. Praca plastyczna  musi być autorstwa jednego autora. 

3. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Centrum Kultury na adres

       ul. Czysta 1A  w Białych Błotach do godziny 15:00 dnia 15 listopada.

4. Prace  muszą  na  odwrocie  zawierać  imię  i  nazwisko  autora,  wiek,  adres  e

mailowy(nie wymagany) i numer kontaktowy własny lub do rodzica.

5. Prace powinny zostać wykonane jedna z następujących technik : 

     farby akrylowe,  akwarelowe, temperowe, plakatowe, gwasz, pastela sucha lub

tłusta, 

     kredka   świecowa – ogólnie chodzi nam o prace w kolorze.



6.  Organizator nie  zwraca  prac,  które wzięły udział  w konkursie  i  zastrzega sobie

prawo do publikacji wybranych dzieł w lokalnej prasie i na swojej stronie internetowej

oraz stronie facebookowej

7. Przedłożenie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

V. Nagrody i kryteria oceniania

1.  Wybór  najciekawszego  i  najbardziej  oryginalnej  pracy  zostanie  dokonany  przez

specjalnie wybraną przez organizatora komisję.

2.  Jury  z  nadesłanych  prac  wybierze  trzy  pierwsze  miejsca  w  każdej   kategorii

wiekowej

3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 Znajomość  techniki:  zastosowanie  konkretnej  techniki  artystycznej  w

konkretnym dziele

 Wartości artystyczne i oryginalność.

4.  Lista  nagrodzonych  zostanie  opublikowana na  oficjalnym facebook'u  Gminnego

Centrum Kultury: https://www.facebook.com/kultura.bialeblota/

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody

rzeczowe.

6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

VI. Czas trwania

Ostateczny termin nadsyłania prac mija 15 listopada  2019 roku. Liczy się data wpływu

pracy konkursowej do naszej jednostki. 

VII. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin  jest  dostępny  dla  wszystkich  uczestników  Konkursu  i  będzie

udostępniony na naszej stronie internetowej.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez

uczestników konkursu.

Wszelkie  dodatkowe  informacje  na  temat  konkursu  będą  udzielane  w  Gminnym

Centrum  Kultury  w  Białych  Błotach  od  poniedziałku  do  piątku  lub  pod  nr  tel.

668106965 w godzinach 8:00- 16:00.                                                                          



Informacja
Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu poezji przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, 
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach ul. Czysta 1A;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres: Gminne Centrum Kultury, ul. Czysta 1A, 86-005 Białe Błota lub email: iod@kultura.bialeblota.pl;
3) Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane w celu: 
 - przeprowadzenia konkursu -na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO  (zgoda uczestnika);
- przyznania nagrody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda laureata)
- dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 lit. c RODO 
(niezbędność do wypełnionego obowiązku przez organizatora)
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 
Administratora Danych Osobowych); 
4) W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.; 
5)Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
- podanie takich danych, jak imię i nazwisko, wiek oraz adres e-mail jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie (bez 
tych danych wzięcie udziału w konkursie nie będzie możliwe);
- podanie danych niezbędnych w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora jest warunkiem odbioru nagrody
i Pani/Pana obowiązkiem;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług 
technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z 
zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 
7) Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 
człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowani
8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- przez okres trwania konkursu – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu;
- przez okres rozpatrywania odwołań– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia odwołań;
- przez okres przedawnienia roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń;
- przez okres 5 lat od ostatniego dnia roku podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu 
wywiązania się z obowiązków podatkowych;
- do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody;
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;
11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
przekazanych przez Pana/Panią narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.;

mailto:iod@kultura.bialeblota.pl

