
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

"LAURKA DLA MOJEJ MAMY, LAURKA DLA MOJEGO TATY" 

§ 1 
Organizator: 

Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, www.ck.gdow.pl, tel. 12 251 43 67  
 

§ 2 
Cele konkursu 

1. Stwarzanie okazji dla twórczości plastycznej. 
2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności, kształtowanie wrażliwości 

artystycznej i estetycznej dzieci i młodzieży. 
 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Gdów. 
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej związanej 

tematycznie z Dniem Mamy i Dniem Taty. 
3. Zgłoszona praca musi zawierać dane osobowe: imię i nazwisko, wiek oraz nr 

telefonu. Dane prosimy umieścić na metryczce (która stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu i stanowi jednocześnie zgłoszenie). Każdy uczestnik 
może przedstawić na konkurs 2 prace. 

4. Prace wraz z dołączoną kartą zgłoszenia można składać w terminie 18 - 20 
maja 2020 r. w godz. 8.00 - 14.00  w budynku Centrum Kultury w Gdowie. 
Przy wejściu głównym, od strony ulicy przygotowane będzie specjalne pudełko. 
Wyniki konkursu wraz z prezentacją prac zostaną zamieszczone na stronie 
Organizatora www.ck.gdow.pl. 

 
 

4 
Kryteria oceny 

1. Prace oceniać będzie powołana na tę okazję przez Organizatora konkursu 
komisja, uwzględniając: zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję 
twórczą, pomysłowość, kompozycję, ekspresję, a także estetykę wykonania. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz odbiór nagród nastąpi 25.05.2020 r. 
3. Prace konkursowe można będzie odebrać od 25.05 do 26.05.2020 r. 

 
§ 5 

Nagrody 
1. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomem udziału.  
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 
§ 6 

Uwagi końcowe 
1. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i ekspozycji prac w 

http://www.ck.gdow.pl/


folderze okolicznościowym, w budynku Centrum Kultury w Gdowie, w 
prezentacji multimedialnej oraz w prasie i na portalu internetowym Centrum 
Kultury w Gdowie oraz portalu Mój Gdów. Nie będą one udostępniane osobom 
trzecim. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w 
publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, 
wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z konkursem „Laurka dla 
mojej Mamy, Laurka dla mojego Taty", zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 
631 z późn. zm.). 

3. Prawa do wykorzystania prac konkursowych, w szczególności ich publikacji             
w Internecie w momencie ich przesłania przechodzą na rzecz Centrum Kultury 
w Gdowie. 

 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów.   

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z 

którym można kontaktować się pod adresem: rafal.iodo@tlen.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i 

sporządzenia relacji z konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i 

udostępnienie na tej podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy. 

5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 

- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/ uczestników na stronach internetowych i na Facebooku, 

- zapowiedzi konferansjerskich, 

- promocji działań dotyczących tego konkursu i konkursów organizowanych w przyszłości w postaci 

informacji pisemnych, fotografii, prezentacji i relacji video (strony internetowe, Facebook, prasa, 

telewizja). 

6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.   

7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące 

prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, 

prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości udziału w konkursie. 

9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego „Laurka dla mojej Mamy, Laurka dla 
mojego Taty" 
 
 

4. METRYCZKA - ZGŁOSZENIE 

TYTUŁ PRACY  

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

KONKURSU 

 

WIEK/KLASA/GRUPA 

PRZEDSZKOLNA 

 

NAZWA 

SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ŚWIETLICY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA  

 

TELEFON ORAZ E-MAIL  

 

 

 
 
 


