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REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,ODCHODZIMY OD EKRANU - ROZWIJAMY PASJE”

1. Organizator konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.

2. Postanowienia ogólne:
- każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wyrazić swoje pasje ( np. taniec, śpiew, teatr, fotografia,

sport etc.) poprzez wykonanie pracy plastycznej,
- konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu

Gminy Wiśniowa,
- konkurs jest jednym z elementów programu o charakterze profilaktycznym, zachęcającego

do aktywnego sportowego lub twórczego rozwoju.

3. Cele konkursu:
- wspieranie podejmowanych przez dzieci i młodzież działań profilaktycznych,
- kształtowanie i promowanie pozytywnych wartości,
- zachęcanie dzieci i młodzieży do własnych przemyśleń, poszukiwania pasji i kreatywnego spędzania

wolnego czasu,
- ukazanie poprzez wykonanie pracy plastycznej odpowiedniej postawy promującej zdrowy styl życia,

odejście od ekranu, aktywne spędzanie wolnego czasu.

4. Warunki uczestnictwa:
- wykonanie pracy płaskiej techniką malarstwa, rysunku bądź kolażu,
- praca powinna mieć format A3,
- każda praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać w opisie: imię i nazwisko, wiek

uczestnika, nazwę placówki oświatowej, dane kontaktowe (numer telefonu),

5. Miejsce i termin składania prac:

Podpisane prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy wysłać pocztą tradycyjną lub
dostarczyć osobiście na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 320,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w nieprzekraczalnym terminie do  09.04.2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wiśniowa, w ramach realizacji gminnego programu
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.
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6. Przebieg konkursu:

- Konkurs zostanie oceniony w czterech kategoriach wiekowych:
● przedszkole
● klasy I - III
● klasy IV - VI
● klasy VII - VIII

- dopuszczalne są prace indywidualne, jak też zbiorowe z ramienia reprezentowanej placówki,
- prace zbiorowe  dopuszczalne są w poszczególnych kategoriach wiekowych,
- prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołaną przez Organizatora Komisję

Konkursową

7. Kryteria oceny prac:
- trafność tematyczna,
- oryginalność wykonania,
- walory estetyczne.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 kwietnia 2021 r. O sposobie odbioru nagród oraz prac
pokonkursowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Udział w konkursie jest równoważny
z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych i wizerunku oraz zaakceptowaniem regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WIZERUNKU
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą w Wiśniowej
320; 32-412 Wiśniowa tel. 12 271 20 20, adres e-mail: kultura@gokis-wisniowa.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: iod@gokiswisniowa. pl.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GOKiS w celach promocyjnych, popularyzatorsko
- naukowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby zainteresowane działalnością GOKiS
Wiśniowa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Państwo dane osobowe są dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału

w konkursach organizowanych przez GOKiS Wiśniowa.
9) Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wiśniowa, w ramach realizacji gminnego programu
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.


