
 
Regulamin konkursu plastycznego 

 

„Wielkanocne tradycje” 
 

 
I. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie.  

II. Tematy konkursu: 

I TEMAT: Pisanka  
wykonana techniką TRADYCYJNĄ! (kraszanka, wyklejanka, draparka, pisanka wykonana techniką 
batikową, itp.) 

II TEMAT: Ceramiczna ozdoba wielkanocna 
 
III TEMAT: Kartka wielkanocna  
maksymalny format A4, własny projekt , technika dowolna  - grafika, rysunek, malarstwo. 

III. Cele konkursu: 

1. Upowszechnianie tradycji związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych. 
2. Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej. 

 3. Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik   
zdobienia pisanek. 
4. Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego. 
5. Aktywizacja starszej młodzieży i osób dorosłych w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju 
własnoręcznego tworzenia pisanek i wielkanocnych kartek. 

IV. Uczestnicy: 

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do osób pełnoletnich: starszej młodzieży i osób 
dorosłych. 
 
V. Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie i akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 
2. Każdy z uczestników konkursu może wziąd udział i złożyd jedną pracę konkursową w każdym  
    z tematów. 
3. Praca musi byd wykonana własnoręcznie (nie może zawierad elementów  gotowych) 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac. 
5. Prace, które nie spełnią wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane. 
 
VI. Termin i miejsce nadsyłania prac: 

 Prace z wypełnionymi: kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy dostarczyd osobiście do Gminnego 
Ośrodka w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn. 

Termin składania prac: do 24 marca 2021 r. 
 
 
 



VII. Ocena prac i ogłoszenie wyników 

1. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 
    - walory artystyczne 
    - estetyka, wykonanie techniczne 
    - zgodnośd z tematyką konkursu. 
2. Wystawa nagrodzonych prac, uroczyste ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 
w niedzielę 28 marca 2021 r.  po Mszy Św. o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem NNMP w 
Młodzieszynie. 
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej GOK  
     w Młodzieszynie. 
4. Ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie. 
5. Prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatora. 
6. Wystawę nagrodzonych prac będzie można obejrzed w Galerii na stronie internetowej GOK. 

VIII. Dane osobowe 

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w 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 
94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, informujemy, że  Organizator będzie przetwarzał 
dane osobowe uczestników konkursu. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące Administratora Danych, Inspektora ochrony danych 
osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych, odbiorcach danych, okresu 
przechowywania danych, przysługujących prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie 
sprzeciwu zwiera klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. 

IX. Postanowienia koocowe 
 

1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oraz do ewentualnego 
niewyłonienia zwycięzców Konkursu. 

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem prac  ponosi 
uczestnik Konkursu. 

4. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej 
Organizatora: www.gok.mlodzieszyn.pl 

5. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktowad się z Małgorzatą Hetman  
(tel. 46-861 64 54, kom. 501 513 934, e-mail: gok @mlodzieszyn.pl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Klauzula Informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie,  
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, strona: http://gok.mlodzieszyn.pl/.  
 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Może Pani/Pan kontaktowad się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 
wskazany w pkt I.  

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzad Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji KONKURSU i 
PROMOCJI. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych, wykraczających poza obowiązek ustawowy, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IV. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 
oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.. 

V. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostad ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

Do Pani/Pana danych mogą też mied dostęp nasi podwykonawcy np. firmy prawnicze i doradcze, świadczące 
usługi księgowe i informatyczne. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do tego, by nie podlegad decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 
tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 860-70-86.  

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożnośd 
zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadao przez GOK.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 

 

 


