REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Lato, lato, lato czeka”
§1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
- pobudzenie zainteresowania pięknem otaczającej przyrody,
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- rozwój i prezentacja talentów plastycznych,
- promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych środowiska lokalnego.
§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu, ul. Wł. St.
Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie.
Kontakt w sprawie konkursu: tel. 29 757 12 54 wew. 21, e-mail; gbp@zabrodzie.pl
Założenia organizacyjne
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w kategoriach:
- Kat. A wiek 10 – 12 lat
- Kat. B wiek 13 – 15 lat
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Zgłoszone prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi., nie
składanymi w innych konkursach. Zgłoszenie pracy do Konkurs jest jednoznaczne ze
złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Prace mogą być wykonane w technikach; kredka, pastele suche, pastele olejne, farba
plakatowa, akwarela, tempera.
5. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 lub A4
6. Tematyka prac powinna obejmować ujęcie tematu, z wykorzystaniem letnich barw fauny i
flory np. pejzaży, środowisk przyrodniczych, zwierząt, ptaków, pojedynczych egzemplarzy
roślinnych, dla których pierwowzorem jest obiekt znajdujący się na terenie Gminy
Zabrodzie.
7. Przystąpienie do konkursu jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 2016.119.1), dalej RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2019r. poz. 1781 tj.)
8. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy.
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
Ocena prac konkursowych
1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając
laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach.
2. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.
3. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

5. Kryteria oceny:
- dobór tematyki
- estetyka i jakość wykonania
- stopień trudności
- wrażenie artystyczne
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
7. Prace należy składać osobiście do siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 18 września
2020 r. wraz z kartą zgłoszenia zawierającą oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu laureatów nastąpi poprzez
zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.zabrodzie.pl oraz tablicach
informacyjnych GOK.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach Konkursu
najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Tą sama drogą laureaci zostaną powiadomieni o
terminie i sposobie odbioru nagrody.
§3
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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. 2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zabrodziu z siedzibą przy ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie.
2. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zabrodziu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
kontakt e-mail: ochronadanych@zabrodzie.pl
3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie organizacja i
przeprowadzenie konkursu plastycznego „Lato, lato, lato czeka” zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) w/w
Rozporządzenia,
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa, podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora, Komisja
Konkursowa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym ze
względów rozliczeniowych - 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu
realizacji zadań, o których mowa w pkt 3.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 Rozporządzenia.

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS PLASTYCZNY „Lato, lato, lato czeka”
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*……………………………………………………..
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego**………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu……………………………………………………………
Wiek uczestnika …………………………………………………………………………………
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Niniejszym, jako przedstawiciel ustawowy rodzic*/opiekun* nieletniego wyrażam zgodę na udział
dziecka w konkursie plastycznym „Lato, lato, lato czeka” jednocześnie akceptując jego Regulamin
oraz klauzulę informacyjną
…………………………………………………………….
/podpis rodzica opiekuna prawnego/
Oświadczam, że nieletni jest autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza
ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
…………………………………………………………….
/podpis rodzica opiekuna prawnego/
„ Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika,
zamieszczenie i publikowanie na stronie internetowej, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w
przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do
celów organizacyjnych i promocyjnych.” (na postawie art. 6 ust.1 lit. a RODO zgodnie, z którym
„Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.)

……………………………………………………..
( data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

„Wyrażam zgodę na używanie wskazanego numeru telefonu przez Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.”**
………………………………………………………………
(podpis rodzica opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić
** dane dobrowolne

Adnotacje organizatora:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

