REGULAMIN KONKURSU
“PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

§1
Postanowienia ogólne
1.
2.

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie.
Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
§2
Przedmiot i cele konkursu

1.
2.

1.
2.

3.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie portretu, którego bohaterem jest
Święty Mikołaj.
Cele konkursu:
 Przybliżenie tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego
Narodzenia oraz czasem świątecznym.
 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz umiejętności manualnych.
 Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
 Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży z Gminy Krzęcin.
 Poznawanie technik plastycznych.
§3
Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w Gminie
Krzęcin.
Konkurs jest organizowany w sześciu kategoriach wiekowych:
 I kategoria: Przedszkole
 II kategoria: uczniowie z klas I-III
 III kategoria: uczniowie z klas IV-VI
 IV kategoria: uczniowie z klas VII-VIII
 V kategoria: młodzież i dorośli
 VI kategoria: Niepełnosprawni intelektualnie
Praca konkursowa musi być SAMODZIELNYM DZIEŁEM autora.
§4
Zasady organizacyjne

1.

Tematem konkursu jest: „ Portret Świętego Mikołaja”.
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2.
3.

Technika prac dowolna, format pracy: kartka A3
Uczestnicy niepełnoletni przystępują do konkursu za zgodą rodziców/opiekunów
prawnych.
4. Praca powinna być wykonana w dowolnej technice płaskiej: malarskiej, rysunkowej lub
mieszanej. W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały (kredki, pastele, farby,
papier, folia, bibuła, wycinanka, wata i itp.)
5. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy (nie dopuszcza się prac
zbiorowych).
6. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora i kategorię wiekową.
Wraz z pracą należy złożyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (załączoną do
Regulaminu). Prosimy nie przyklejać karty zgłoszenia do pracy!
7. Prace (wraz z kartami zgłoszenia) należy złożyć w terminie do 7 grudnia 2020 r.
(poniedziałek) do godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie, ul. Szkolna 2.
8. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2020 r.
10. Wynik konkursu zostanie ogłoszony 10 grudnia 2020r. na Facebooku Gminnego
Centrum Kultury, tu można będzie również obejrzeć najciekawsze prace konkursowe.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie.
§5
Kryteria oceny prac
Przy ocenie prac komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
 pomysłowość, oryginalność pomysłu
 jakość i estetyka wykonania
 dobór odpowiednich materiałów, technika wykonania
 samodzielność wykonania
§6
Zasady przyznawania nagród
1.
2.
3.

Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę rzeczową za zajęcie pierwszego miejsca
w każdej z sześciu kategorii wiekowych.
Organizator może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/ danych osobowych dziecka jest Gminne
Centrum Kultury z siedzibą w Krzęcinie, ul. Szkolna 2, 73-231 Krzęcin.
2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt
z inspektorem danych osobowych, e-mail: kduczmanska.iodo@gmail.com.
3. Dane osobowe Pani/Pana/ dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu korzystania
z form działalności statutowej prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie,
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie
ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub
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zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz
wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
5. Kategorie wymaganych danych osobowych zgodnie z art. 6 RODO.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych/ danych osobowych dziecka ma charakter
dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach
działalności, które wymagają podania powyższych danych.
7. Dane osobowe Pani/Pana/ dane osobowe dziecka będą przetwarzane w formie papierowej
oraz za pomocą edytora tekstu lub grafiki.
8. Dane osobowe Pani/Pana/ dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/ swojego dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/ danych osobowych
dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
§8
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu i jest
dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.gck.krzecin.pl
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu.
Wszelkich Informacji na temat Konkursu udziela Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie,
tel. 95 765 54 05.
Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
publikację prac w formie wystawy. Informację o nagrodzonych i ich pracach zostaną
opublikowane na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie
www.gck.krzecin.pl .
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie!
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