
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 na „Kapelusz wiosenno-wielkanocny” 

 

Terminy: 

➢ Prezentacja pracy: 2.04.2023r. 

➢ Rozstrzygnięcie konkursu: 2.04.2023r. 

➢ Wręczenie nagród: 2.04.2023r.  

Cele konkursu: 

➢ rozwijanie umiejętności artystycznych,  

➢ rozbudzenie wyobraźni twórczej, 

➢ rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez działania plastyczne i techniczne  

w różnych materiałach, formach, 

➢ popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny, 

➢ umożliwienie zaprezentowania swojego talentu. 

Kryteria oceny: 

➢ Zgodność z tematem 

➢ Kompozycja 

➢ Walory artystyczne 

➢ Warsztat pracy-swoboda posługiwania się wybranymi materiałami. 

Temat konkursu: 

Zadaniem uczestników biorących udział w konkursie jest wykonanie kompozycji wiosenno-

wielkanocnej na gotowym kapeluszu w formie przestrzennej, w dowolnej technice, będącej autorską 

wizją Uczestnika. 

Nagrody: 

1. Podczas konkursu zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I,II,III), które będą uhonorowane 

nagrodami. Jury zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do nieprzyznania 

nagrody głównej lub ogłoszeniu kilka miejsc ex aequo. 

2. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych zamieszkałych w Gminie Grębocice. 

2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu. 

3. Kompozycję należy wykonać na gotowym kapeluszu (który dany uczestnik posiada w domu).  

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w formie przestrzennej, wykonaną przez 

siebie dowolną techniką plastyczną. 

Warunki dostarczenia pracy:  
1. Prace należy dostarczyć na X Kiermasz Tradycji Wielkanocnych i Święto dla Wszystkich 

Zmysłów w dniu 2 kwietnia 2023 r. do parku w Grębocicach. 

2. Uczestnik musi zaprezentować się w wiosenno-wielkanocnym kapeluszu podczas  

X Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych i Święcie dla Wszystkich Zmysłów w dniu 2 kwietnia 

2023 r. po mszy świętej na placu w parku w Grębocicach. 

3. Prace podlegają zwrotowi.  

Postanowienia końcowe: 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach ogłosi zwycięzców w mediach 

społecznościowych podając imię i nazwisko laureatów konkursu.  

2. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Bibliotekę w Grębocicach zobowiązani są do zapoznania się z informacją  

o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach przeprowadzać będzie fotorelację  

z wręczenia nagród uczestnikom. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronach internetowych 

organizatora w celu udokumentowania wydarzenia oraz celach promocyjno-

marketingowych.   

 

Więcej informacji w:  

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach 

ul. Kościelna 21 

59-150 Grębocice 

tel. 76 8 315 089 

www.grebocickie.pl 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(RODO), informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka  

w Grębocicach, ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice – tymczasowa siedziba – ul. Kościelna 22. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie na „Kapelusz wiosenno-

wielkanocny”. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający  

z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze 

przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie 

wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 

nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie 

brakiem możliwości udziału w konkursie. 
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