
REGULAMIN 

 GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY oraz DOROSŁYCH 

„Jan Paweł II ciągle obecny” 
 

1. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Rzezawie 

2. Termin doręczenia prac : 26-10-2020 (piątek) 

 

3. Adresaci : Gminny Konkurs Plastyczny skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych   
z terenu Gminy Rzezawa 

 

4. Kategorie wiekowe 

 

 

❖ Uczniowie klas I – IV 

❖ Uczniowie klas V – VIII  

❖ Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych i dorośli 

 

5. Cele konkursu 

 

❖ Kultywowanie pamięci o Papieżu Polaku 

❖ Rozwijanie twórczych umiejętności i wyobraźni związanych z życiem i 

działalnością Jana Pawła II 

❖ Upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Świętego Jana Pawła II;  

❖ Promowanie młodych talentów; 

 

6. Technika i format 

 

❖ Praca może być wykonana dowolną techniką (malarstwo, rysunek,  wydzieranka, 

wyklejanka, kolaż)  

❖ Format pracy: maksymalnie A3, 

❖  Prace przestrzenne nie będą oceniane. 

 

 

7. Warunki konkursu: 

 

❖ Biblioteki i świetlice działające w strukturze GCKCziS mogą złożyć jedną wspólną 

pracę wykonaną na placówce 

❖ Każdy indywidualny uczestnik  może złożyć jedną pracę wykonaną własnoręcznie na 

placówce GCKCziS w Rzezawie, 

❖ Każda praca musi posiadać metryczkę przyklejoną na odwrocie pracy : imię i 

nazwisko wykonawcy (wykonawców), wiek, nazwa placówki i nazwisko opiekuna 

 

❖ Z każdej placówki GCKCziS w Rzezawie można zgłosić jedną pracę zbiorową i 

maksymalnie 3 prace indywidualne, po 1 pracy w każdej kategorii wiekowej.  

 



❖ warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest dostarczenie pracy plastycznej do biura 
Organizatora: GCKCziS lub Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rzezawie w 
nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2020 r. wraz z wypełnionym i 
podpisanym formularzem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 
❖ Organizatorzy powołają Komisję oceniającą prace konkursowe. Decyzja Komisji 

jest nieodwracalna  
 

❖ Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.kultura.rzezawa.pl 
 

 
❖ Nagrody 
 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie.  
Laureatom zostaną wręczone nagrody dnia 6 listopada 2020 r. w Rzezawie. 

 

❖ Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia  zmian w w/w 

Regulaminie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kultura.rzezawa.pl/


Informacje o przetwarzaniu danych: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  
z siedzibą ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa, tel. 14 685 98 81, e-mail: kultura@rzezawa.pl, reprezentowane przez 
Dyrektora – Panią Renatę Prokop. 

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: tel. 14 685 98 81, e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl 

3) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne. 

4) Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu Plastycznego  oraz realizacji 
wszystkich czynności związanych z jego/jej przeprowadzeniem na podstawie wyrażonej zgody przez podmiot 
danych. 

5) Wyrażona zgoda - przez osobę pełnoletnią, a w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica/opiekuna prawnego 

utrwalonego podczas Gminnego Konkursu Plastycznego  przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i 
Sportu w Rzezawie oraz świetlice i biblioteki działające w ramach  Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
w Rzezawie w postaci zdjęć i filmów w celu promocji działalności Gminy Rzezawa,  Gminnego Centrum Kultury, 
Czytelnictwa i Sportu - obejmuje zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie tegoż wizerunku we wszelkich formach 
publikacji na oficjalnych stronach internetowych: Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i 
Sportu w Rzezawie, a ponadto w portalach informacyjnych: Bochnianin.pl, MojaBochnia.pl, CzasBocheński.pl, 
kbc24.pl, Tygodnik Bocheńsko – Brzeski, Kulturalna Bochnia, Koncertowy Tarnów i Okolice, portalach 
społecznościowych Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, slajdach, 
prezentacjach multimedialnych, gazetach, broszurach oraz innych materiałach promocyjnych związanych z 
działalnością Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, w tym podczas wydarzeń 
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, jak i przy udziale Gminnego 
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. 

6) Osoba pełnoletnia ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ma rodzic/opiekun prawny. 

7) Osoba pełnoletnia ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ma rodzic/opiekun prawny, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

8) Osoba pełnoletnia ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej 

prawo do przenoszenia danych osobowych ma rodzic/opiekun prawny.  

9) Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane do państwa trzeciego  - Portal Facebook po uprzednim 

uzyskaniu zgody pełnoletniego uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej zgody rodzica/opiekuna prawnego.  

W tym zakresie nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, 

niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję Europejską poprzez Rozporządzenie 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).  

10) Osoba pełnoletnia może uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego  

w siedzibie w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. W przypadku osoby niepełnoletniej 

kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego może uzyskać rodzic/opiekun prawny w siedzibie 

w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. 

11) Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej  

w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. 

12) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa 

 

 

 

 

mailto:biurogckczis@rzezawa.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Oświadczenie i zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego na udział 
 w Gminnym Konkursie  Plastycznym 

 
Dane uczestnika  Gminnego Konkursu Plastycznego  

 
Nazwisko  i imię ……………..……………………………………………………………….........……… 

Wiek: ………………………………………………………………………………………………........ 

Placówka (biblioteka/świetlica)…………………………………………………………………………… 

Miejscowość zamieszkania: ……………………………………………………………...………….………. 

Dane rodzica/ opiekuna prawnego do kontaktu: 

Imię i nazwisko: …………………………………….…………………………………………….........………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………..…………………..........… 

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………..………….………………... 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Gminnego Konkursu Plastycznego 
organizowanego/ej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzezawie, w październiku  2020 r. i 
akceptuję jego warunki. 
 
Wyrażam zgodę na udział  w Gminnym Konkursie  Plastycznym organizowanego/ej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Rzezawie,  w  październiku 2020 r.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                             (imię i nazwisko uczestnika) 

Proszę wstawić znak "X" w odpowiednie pole 

[    ] TAK [    ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  

danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego podanych w zgłoszeniu, w celu 
przeprowadzenia i realizacji  Gminnego Konkursu Plastycznego  oraz promocji 
działalności Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz 
świetlic i bibliotek działających w ramach  Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i 
Sportu w Rzezawie 

[    ] TAK [    ] NIE Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie utrwalonego wizerunku mojego dziecka 
/podopiecznego podczas Gminnego Konkursu Plastycznego przez Urząd Gminy 
Rzezawa oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w postaci zdjęć i filmów w 
celu promocji działalności Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i 
Sportu. 

[    ] TAK [    ]  NIE Dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego mogą być przekazywane do państwa 
trzeciego  - Portal Facebook. W tym zakresie nie został zatwierdzony przez Komisję 
Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą 
odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez Komisję Europejską poprzez Rozporządzenie 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).   

    

 

    

…………………………………     …………………………………………. 

Miejscowość, data                        Podpis uczestnika 

 


