
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI 
„FANTASTYCZNA POSTAC” 

(Konkurs zorganizowany w ramach obchodów Roku Stanisława Lema) 

 

 
REGULAMIN 

 
§ 1.  

ORGANIZATOR 
 
Podmiotem organizującym konkurs na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej – filia w Mierzynie, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra, zwane dalej 
„Organizatorem”.  
 

§ 2.   
TERMINY, ADRESACI KONKURSU 

 
1. Konkurs jest organizowany w terminie od 01.06.2021 R. do 30.06.2021 R. 
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-10 lat.  

§ 3.  
CELE KONKURSU 

 
1. Konkurs ma na celu: 

a) inspirację do rozwoju zdolności artystycznych dzieci. 
b) pobudzanie kreatywności twórczej. 

 
§ 4.  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Osoba małoletnia może zostać zgłoszona do Konkursu przez swojego rodzica/ opiekuna prawnego, 
zgodnie z zasadami przedstawionymi w ust. 2 poniżej. 

2. Uczestnik Konkursu (przedstawiciel ustawowy w imieniu małoletniego) może zgłosić do Konkursu 
maksymalnie jedną pracę swojego autorstwa w postaci pracy plastycznej o maksymalnym formacie A3. 
przesyłając je na adres Organizatora wraz z następującymi informacjami:  
1) imię i nazwisko, wiek Uczestnika, 
2) imię, nazwisko zgłaszającego (w przypadku zgłoszenia małoletniego Uczestnika), 
3) adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem, 
4) podpisane oświadczenie (skan) Uczestnika albo rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie  

na przetwarzania danych osobowych i publikację pracy  –  załącznik.  
4. Zgłoszenia pracy plastycznej do Konkursu należy dokonać w terminie od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. 

przesyłając je na adres Organizatora lub dostarczając do filii bibliotecznej w Mierzynie  przy ul. Weleckiej 
5.  

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. Tel. 91 4241963 lub osobiście w filii bibliotecznej w 
Mierzynie.  

 
§ 5.  

TEMATYKA PRACY, ZASADY KONKURSU 
 
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu prace wyłącznie swojego autorstwa, które przedstawiają 

wykreowaną przez siebie postać. Postać będąca wytworem wyłącznie wyobraźni uczestnika konkursu.  
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską. Na papierze formatu A4 lub A3. (Rysunek, kredki, 



farby, kolaże, wyklejanki itp. ) 
3. Prace nie mogą zawierać treści ogólnie uważanych za nieobyczajne, naruszających dobra osobiste osób 

trzecich, tj. np. nie mogą przedstawiać utrwalonego wizerunku osób bez ich zgody, nie mogą naruszać 
prawa do prywatności oraz jakichkolwiek innych praw. 

4. Uczestnik oświadcza, że zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na jego rozpowszechnienie, m.in. 
poprzez publikację na  stronie internetowej i portalach społecznościowych Organizatora na czas trwania 
konkursu i w okresie pokonkursowym (udokumentowanie organizacji Konkursu).  

  
 

§ 6.  
OCENA PRAC FOTOGRAFICZNYCH, NAGRODY 

 
1. Oceny zgłoszonych do Konkursu prac  dokona jury powołane przez Organizatora.   
2. Jeśli Uczestnik Konkursu zgłosi więcej niż jedną pracę, to tylko jedna z nich, wyżej oceniona przez jury 

uzyska prawo do ewentualnej nagrody.  
3. Uczestnikom Konkursu, których prace zostaną ocenione najwyżej przez Jury, zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe.  
4. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną do dnia 30.07.2021 roku na stronie internetowej Organizatora. 
5. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom w siedzibie Organizatora lub przesłane pocztą.  
6. Organizator i jury zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagród lub ograniczenia ich liczby ze względu 

na poziom artystyczny fotografii.  
7. Nie ma możliwości żądania równowartości nagród w formie finansowej lub ich zamiany na jakąkolwiek 

inną formę.  
8. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania nagrody/nagród, są bezpodstawne i nie 

ulegają rozpatrzeniu. 
 

§ 7.  
DANE OSOBOWE 

 
1. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, ul. Szczecińska 16 A 72-003 Dobra, jest administratorem 

danych osobowych przetwarzanych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu organizowanego na zasadach 
      określonych w niniejszym Regulaminie będą przez niego przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody,  
      w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, publikacji na stronie internetowej 
      i portalach społecznościowych Organizatora, doręczenia nagród. 
3. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Przekazanie Organizatorowi danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania   
i usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  

5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez Uczestnika Konkursu  
w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne  
z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału  
w Konkursie.  

6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym kontakt z inspektorem ochrony 
danych, jest dostępnych na stronie www.gckib.pl/strona-gowna/aktualnoci/1134-klauzula-
informacyjna-rodo-w-gckib.html 

§ 8.  
UWAGI KOŃCOWE 

 
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za kwestie techniczne mogące mieć wpływ  

na prawidłowe dostarczanie zgłoszeń, w tym za niemożność przekazania fotografii drogą e-mail.  

http://www.gckib.pl/strona-gowna/aktualnoci/1134-klauzula-informacyjna-rodo-w-gckib.html
http://www.gckib.pl/strona-gowna/aktualnoci/1134-klauzula-informacyjna-rodo-w-gckib.html


2. Organizator nie ponosi żadnych kosztów, w tym rekompensaty dla Uczestników z tytułu ich udziału  
w Konkursie. 

3. Uczestnik Konkursu (przedstawiciel ustawowy- w przypadku małoletnich) przystępując do Konkursu 
oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go w całości akceptuje, szczególnie wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich/swojego dziecka danych osobowych w zakresie określonym  
w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  
5. O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu  

z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 
 
 

OŚWIADCZENIE – UDZIAŁ W KONKURSIE PN. ……………….. 
 
Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………działając w imieniu własnym 

    /imię, nazwisko/ 

 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, 

adres e-mail) swoich/ mojego dziecka* ……………………………………………………………………………………………. 

       /imię, nazwisko dziecka/ 

 
przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej (GCKiB)- Organizatora Konkursu, 

 
zgodnie z zapisami 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, a także zgodnie z przepisami art. 81 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Oświadczam, że autorem przesłanych fotografii jest …………………………………………………….. i w jego 

imieniu, wyrażam zgodę na publikację fotografii zgłoszonych do Konkursu na stronach 

internetowych Organizatora i jego portalach społecznościowych. Oświadczam, że ich publikacja nie 

naruszy niczyich praw i dóbr osobistych.  

 
 
 
………………………….      ………………………………….. 
/data, miejscowość/                 /podpis/ 

 
 
*niewłaściwe skreślić 

 
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Regulaminie konkursu oraz na stronie: 
www.gckib.pl/strona-gowna/aktualnoci/1134-klauzula-informacyjna-rodo-w-gckib.html 
 

http://www.gckib.pl/strona-gowna/aktualnoci/1134-klauzula-informacyjna-rodo-w-gckib.html

