
Gminny Konkurs Plastyczny  
pt. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”.

REGULAMIN

§ 1
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach ul. Wolności 102a, 42-460 Mierzęcice
zwany dalej Organizatorem. 

§ 2
Cele konkursu

Celem Konkursu jest:
 zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej; 
 rozwijanie wyobraźni i pomysłowości; 
 umożliwienie  prezentacji własnych dokonań twórczych. 

§ 3
Uczestnicy Konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Mierzęcice.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa – dzieci w wieku przedszkolnym
II kategoria wiekowa – uczniowie klas I – III szkół podstawowych
III kategoria wiekowa - uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.

§ 4
Zasady udziału w konkursie

 Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie maski karnawałowej za pomocą dowolnej techniki.

 Zdjęcie wykonanej pracy konkursowej wraz ze zdjęciem/skanem karty zgłoszenia (załącznik nr 1) należy
przesłać na adres konkursy@gok.mierzecice.pl w terminie od 4 do 8 stycznia 2021 r.

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu  

§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród głównych: pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej
kategorii wiekowej.

2. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.



3. Wyboru laureatów, według kryteriów określonych w § 3 i 4 niniejszego Regulaminu, dokona
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4. Komisja  wyłoni  laureatów  konkursu  spośród  prac  dostarczonych  do  Gminnego  Ośrodka
Kultury w Mierzęcicach.

5. Wybrane przez Komisję Konkursową prace opublikowane zostaną na profilu FB organizatora
oraz na stronie internetowej www.mierzecice.p  l  

6. Laureaci  Konkursu  zostaną  powiadomieni  przez  Organizatora  o  przyznanych  nagrodach  w
terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook.

7. O  terminie  oraz  sposobie  przekazania  nagród  Organizator  poinformuje  zwycięzców
telefonicznie.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent.

§ 6
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy
prawa. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwanej  dalej
RODO)  Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 102A, zwanym dalej Gminny
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach; tel. 32 288 70 82, e-mail: gok@mierzecice.pl;

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe, w postaci wizerunku (zdjęcie) oraz imię i nazwisko przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu fotograficznego „Kre-

atywne Mierzęcice #ZostańWDomu” przez  placówkę: Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice zgodnie z
udzieloną zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2019 poz. 1231 z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku;

4. Odbiorcami danych osobowych (wizerunku) będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do portalu Facebook;
5. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ze względu na położenie serwisu Face-

book;
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku;
7. Posiada Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-

wie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych (w tym umieszczenie zdjęcia z wizerunkiem) jest dobrowolne, jednak ich podanie jest potwierdzeniem  zgody na przetwa-

rzanie danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.



Załącznik 1. 

Karta zgłoszenia dziecka

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………………………….…… 
                                                                                                        (imię i nazwisko)

w Gminnym Konkursie Plastycznym pt: „Najpiękniejsza maska karnawałowa” organizowanym 

przez placówkę Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice 

w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 8 stycznia 2021 r.

Kategoria wiekowa ………………………...

Numer kontaktowy rodzica/opiekuna ……………………………………...

Adres …………………………………………………………………………………………………..

Informuję, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
zawartych tam danych osobowych mojego dziecka w związku z realizacją Konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy mojego dziecka w materiałach Gminnego 
Ośrodka Kultury Mierzęcicach (fanpage na portalu facebook Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mierzęcicach, strona internetowa Urzędu Gminy w Mierzęcicach, artykuł w gminnym biuletynie 
„Panorama”).

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwanej dalej RODO) Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach informuje, że: 
1. Administratorem Danych  Osobowych   jest Gminny  Ośrodek  Kultury  w Mierzęcicach,  42-460 Mierzęcice,  ul.  Wolności 102A,

zwanym dalej Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach; tel. 32 288 70 82, e-mail: gok@mierzecice.pl;
2. Kontakt  z  Inspektorem  ds.  Ochrony  Danych  (osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowość  przetwarzanie  danych):e-mail:

iodo@marwikpoland.pl;
3. Pani /Pana  i  dziecka dane osobowe przetwarzane będą  w celu realizacji  zadań  przez  placówkę:  Gminny Ośrodek Kultury w

Mierzęcicach, ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice zgodnie z udzieloną zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana  dziecka wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przedstawionych w

niniejszej zgodzie;
5. Dane osobowe Pani /Pana  i dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu oraz do

momentu usunięcia zgody na stronach i portalach internetowych;  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział dziecka w konkursie;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe

zostaną zebrane.

..……………………………………………….
  (data i czytelny podpis  rodzica  lub prawnego opiekuna )


