
Konkurs plastyczny dotyczący legend mojego regiony pt. „Legendy i baśnie Karpat” 

Regulamin 

 

I. Temat konkursu 

Tematem konkursu są legendy i baśnie karpackie. Uczestnicy powinni czerpać 

pomysły na wykonanie swojej pracy z miejsca swojego zamieszkania. Do pracy 

proszę dołączyć legendę lub baśń, według której praca została wykonana. 

 

II. Technika i wykonanie 

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej płaskiej np. 

(rysunek, malarstwo, collage, graficznej lub innej). Format pracy A3 (pracę w 

formacie mniejszym lub większym nie będą brane do oceny) 

 

III. Uczestnicy   

Konkurs ma charakter otwarty z podziałem na kategorie wiekowe. 

1. Przedszkola + klasy „0” 

2. Szkoły Podstawowe klasy I-III 

3. Szkoły Podstawowe klasy IV-VI 

4. Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII 

 

Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe mogą zgłaszać maksymalnie po trzech 

uczestniku w każdej kategorii z jednej placówki.   

 

Każda zgłoszona praca powinna być opisane na odwrocie. Proszę opisać:  

Imię i nazwisko, wiek, miejscowość, dane szkoły oraz dane kontaktowe osoby 

zgłaszającej.  

 

 

                                           VI. Termin nadsyłania prac 

Prace plastyczne + legenda będą przyjmowane do dnia: 10.09.2020r. 

Prace należy przesłać na adres organizatorów:  

Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach k/Rabki 



Konkurs plastyczny dotyczący legend mojego regiony pt. „Legendy i baśnie Karpat” 

Spytkowice 14a 

34-745 Spytkowice  

woj. Małopolskie 

info pod nr 182688153 oraz na stronie www.gck-spytkowice.pl  

 

Uczestnik wraz z pracą dołącza i podpisuje zgody dotyczące danych osobowych 

(załącznik nr 1) oraz klauzule informacyjną (załącznik nr 2). 

 

V. Nagrody 

Jury wybrane przez organizatora wybierze najlepsze prace. 

Nagrody zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej za zajęcie I, II i III miejsca 

oraz zostaną przyznane wyróżnienia. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

Szkoła, której uczniowie w konkursie plastycznym wypadną najlepiej będzie osobno 

nagrodzona.  

Z nagrodzonych prac zostanie utworzona wystawa. 

 

Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatorów .  

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu  

Uczestnicy konkursu na własny koszt przyjeżdżają na wystawę i rozdanie nagród, 

które odbędzie się w dniu w dniu 25 września 2020r. tj. w dniu otwarcia wystawy. 

(Termin wręczenia nagród może ulec zmianie, o czym wcześniej poinformują 

organizatorzy). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gck-spytkowice.pl/


Konkurs plastyczny dotyczący legend mojego regiony pt. „Legendy i baśnie Karpat” 

załącznik nr 1 

 do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

„Legendy i baśnie Karpat” 

 

Zgody dotyczące danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO 
……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych  

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora – Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach zwane dalej „Centrum” danych 

osobowych: imię i nazwisko autora pracy i legendy, grupa wiekowa, adres zamieszkania, 

telefon kontaktowy, adres e-mail w celu: 

 

a) udziału w Konkursie Plastycznym „Legendy 

i baśnie Karpat”   

 

 

TAK  

 

NIE  

b) informowania o konkursie, udziale uczestnika 

w konkursie i jego wynikach w Internecie, prasie, 

materiałach informacyjnych, promocyjnych, 

kronikach oraz na terenie placówki 

Administratora (w tym na tablicach 

informacyjnych).  

TAK  NIE  

 

2. Zgoda na publikację wizerunku  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  81 
ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, wyrażam zgodę 
rozpowszechnianie (publikację) wizerunku przez 
Centrum w celu: promocji Centrum, 
informowania o konkursie, udziale uczestnika w 
konkursie i wynikach. Oświadczam, że wyrażam 
zgodę na publikowanie zdjęć zawierających 
wizerunek  w mediach: Internecie, prasie, 
materiałach informacyjnych, promocyjnych, 
kronikach oraz na terenie placówki 
Administratora (w tym na tablicach 
informacyjnych). Zgoda obejmuje również 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
wykonanych zdjęć z wizerunkiem ww. osoby. 
 

 
TAK  

 
NIE  

UWAGA - Udzielenie zgody oznaczonej nr 1 lit. a) jest konieczne do wzięcia udziału w 

konkursie, pozostałe zgody nie są konieczne do udziału.  
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie 

wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.  

 

 
……..………………………… 

data i podpis 



Konkurs plastyczny dotyczący legend mojego regiony pt. „Legendy i baśnie Karpat” 

załącznik nr 2 

 do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

„Legendy i baśnie Karpat” 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 również 
jako „RODO”, informujemy, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach, 
zwane dalej „Centrum”lub „Administrator”.  

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail:  iod@gck-
spytkowice.pl  
3. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane w 
celu:  
a) udziału uczestnika w Konkursie Plastycznym „Legendy i baśnie Karpat” 
b) promocji Centrum, informowania o konkursie, udziale uczestnika w konkursie i wynikach, 
na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia konkursu lub do momentu 
odwołania zgody.  
5. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym 
usługi na rzecz Centrum, w zakresie usług opiekuńczych, wychowawczych, kulturalnych.  
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
6. Ma Pan/i prawo do:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
w tym prawo do uzyskania kopii danych;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 
osobowych;  
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO,  
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 20 RODO,  
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 21 RODO,  
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych),  
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych 
osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej 
została udzielona zgoda).  
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, danych jest dobrowolne, ale konieczne do 
wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.  
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  
 

………………………………………………………………………….  
data i podpis 


