
Regulamin Konkurs Plastycznego i Fotograficznego pt. „Woda = Życie”

zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Oceanów 

przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach

01.05.2021 r. - 08.06.2021 r. 

I. Organizator konkursu

Konkursu organizowany jest przez Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Białych Błotach pod

patronatem wójta gminy Białe Błota p. Dariusza Fundatora.

II. Cele konkursu 

Celem Konkursu jest:

• upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia wody w życiu całej planety,

• popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej,

• rozwijanie wyobraźni twórczej, pogłębianie i zdobywanie wiedzy na drodze poszukiwań, 

• promocja twórczości lokalnej, budowanie lokalnych grup artystycznych, 

• promocja artystów rożnym wieku. 

III. Uczestnicy konkursu

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

kategoriach wiekowych: 

kat. I od 6 do 11 roku życia

kat. II – od 12 do 14 roku życia

kat. III– od 15 do 18 roku życia

kat. IV - osoby dorosłe

IV. Warunki konkursu

1. Każdy Uczestnik może być autorem jednej pracy konkursowej.

2. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane i nie mogą naruszać

praw  autorskich  osób  trzecich.  Zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją

warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że każdy z wyrobów to praca autorska.

3.  Przystąpienie  uczestników  do  konkursu  oznacza  wyrażenie  przez  nich  zgody  na

wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z punktem VIII regulaminu konkursu.

4.  Zdjęcia należy wysłać na adres mailowy konkursy@kultura.bialeblota.pl w formacie JPG

lub PNG.

Prace plastyczne należy dostarczyć do siedziby Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

ul. Czysta 1a. (w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00).

Na prace czekamy do  dnia  2 czerwca 2021  roku do godz. 16:00 w GCK w Białych Błotach,

natomiast na zgłoszenia drogą elektroniczną - do godziny 23:59 tego dnia. 

5.  Zgłoszenie  pracy  konkursowej  powinno  zawierać  następujące  informacje:  

mailto:konkursy@kultura.bialeblota.pl


imię i nazwisko autora, wiek, adres mailowy i numer kontaktowy, tytuł pracy.

6. Minimalny rozmiar pliku 1600 x 2400 px – w przypadku fotografii. 

W przypadku pracy plastycznej format A3. 

7. Prace powinny zostać wykonane jedną z następujących technik: 

farby akrylowe, akwarelowe, temperowe, plakatowe, gwasz, pastele suche lub tłuste, kredki

świecowe – preferowane prace w kolorze. 

8.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przechowywania  prac,  do  ich  publikacji  oraz  do

organizowanych licytacji i działań statutowych. 

V. Nagrody i kryteria oceniania

1.  Wybór najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac zostanie dokonany przez  powołaną

komisję. Jury oceniające prace zostanie powołane 2 czerwca 2021r.

2. Jury pośród złożonych od Gminnego Centrum Kultury prac wyłoni zwycięzców. Zadaniem

Jury  jest  nadzór  nad  prawidłowym  przebiegiem konkursu  oraz  wyłonienie  Laureatów.  Jury

wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.

3. Jury dokonuje oceny prac plastycznych biorąc pod uwagę

– precyzję wykonania,

– oryginalność,

– kreatywność,

– zgodność z tematyką konkursu,

– dostosowanie poziomu wykonania do wieku,

– stopień skomplikowania.

W przypadku prace fotograficznych:

– oryginalność,

– kreatywność,

– zastosowane różnorodnych technik fotograficznych,

– zgodność z tematyką konkursu.

4.  Laureaci   konkursu  otrzymają  dyplomy  oraz  nagrody.  Termin  rozdania  nagród  zostanie

ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury:  www.kultura.bialeblota.pl oraz

na Facebooku: www.fb.com/kultura.bialeblota 

W przypadku utrzymania obostrzeń organizator konkursu będzie kontaktował się indywidualnie

z uczestnikami/

5.  Zgłoszenia,  które  nie  spełnią  wymogów  Regulaminu  Konkursu  zostaną  odrzucone.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń obejmujących fotografie, 

które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób

trzecich. 

6. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

http://www.kultura.bialeblota.pl/


VI. Terminy

1. Termin nadsyłania prac drogą tradycyjną (prace plastyczne) mija 2 czerwca br. o godzinie

16.00. Termin nadsyłania prac drogą elektroniczną mija 2 czerwca br. o  godzinie 23:59.

2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 czerwca br. do godziny 20:00. 

4. Wystawa pokonkursowa odbędzie się 11 czerwca 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w

Białych Błotach. W przypadku przedłużenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa

wystawa odbędzie się w formie online. 

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  podanie  danych  przez

Uczestników Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie ważnych powodów

modyfikacji  postanowień Regulaminu,  jak również do odwołania Konkursu w całości  lub w

części.  Za ważny powód uznaje  się  niewystarczającą  do przeprowadzenia  Konkursu  ilość

Zgłoszeń. 

Wszelkie 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.                                                                          

VIII. Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych

W związku z przystąpieniem do konkursu WODA = ŻYCIE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu przez administratora danych – Gminne

Centrum Kultury        z siedzibą w Białych Błotach  przy ul. Czystej nr 1A,  moich danych osobowych,

zgodnie z art. 6 ust.1 lit a 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 (dalej: RODO)

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Gminne Centrum Kultury z siedzibą w 86-

005 Białe Błota ul. Czysta 1a, reprezentowane przez Dyrektora. 

2) inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  GCK jest  Pan  Arnold  Paszta  adres  kontaktowy:

arnold.partner@gmail.com

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z konkursem WODA = ŻYCIE ,  a podstawą



prawną ich przetwarzania bez Pana/i  jest art. 6 ust 1 lit. a) RODO, co oznacza przetwarzanie Pana/Pani

danych na podstawie  świadomej zgody. 

4)  odbiorcą  Pana/Pani  danych  osobowych  mogą   być  podmioty  współuczestniczące  w  konkursie

WODA = ŻYCIE oraz Podmioty, którym GCK powierzy dane zgodnie z art. 28 RODO.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez odrębne przepisy prawa

odnoszące się do archiwizacji dokumentów;

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ogranicze-

nia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możli-

we do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy

wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy usta -

wy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie. 

8)  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim sta-

nowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów pra-

wa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,  w formie  wyraźnego działania po-

twierdzającego. Niepodanie danych  może skutkować brakiem możliwości realizacji Projektu.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w

celu  profilowania.


