
         

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w  ramach Przedsięwzięcia VI. „Dobra 

Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość – projekt grantowy 

 
 

 

 

I. Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach 
      Stowarzyszenie „Muzyczny Senior Dobroszyc” 

 
II. Cele konkursu: 

 Popularyzacja wiedzy i świadomości na temat skarbów architektonicznych                 

i przyrodniczych Gminy Dobroszyce. 

 Uwrażliwienie na piękno otoczenia rodzinnej okolicy. 

 Podtrzymywanie tożsamości z miejscem zamieszkania. 

 Rozbudzanie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia                              
oraz umiejętności jego obserwacji , interpretacji i dokumentowania. 

 Motywacja do rozwoju kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Prezentacja różnych form plastycznych i fotograficznych oraz promocja 

talentów. 
 

III. Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia lub praca plastyczna 
przedstawiająca architekturę oraz charakterystyczne dla Gminy Dobroszyce 

miejsca (np. zabytki, zabytkowa lub stara zabudowa, przydrożne krzyże, kapliczki 
lub pomniki, ciekawe miejsca przyrodnicze, pomniki przyrody). 

 
IV. Uczestnicy konkursu: 

 W konkursie mogą wziąć udział dzieci od 10 roku życia, młodzież                        

oraz dorośli. 

 Dla biorących w konkursie udział dzieci, wymagana jest zgoda i podpis 

rodziców lub opiekunów na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik                   
do niniejszego regulaminu. 

 
V. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla plastyków-amatorów i fotografów-
amatorów i ma charakter otwarty. 

 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną lub jedno zdjęcie 
swojego autorstwa. 



 Uczestnicy, którzy zgłosili do konkursu pracę plastyczną, mogą również 
zgłosić fotografię. Obie prace oceniane będą niezależnie. 

 Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej                     
i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych, na papierze                       

lub kartonie w formacie A3. Praca może mieć tylko i wyłącznie formę płaską. 

 Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, mogą również zostać 

poddane obróbce komputerowej.  

 Fotografia powinna być dostarczona w dwóch wersjach – papierowej                     

i elektronicznej. W wersji papierowej zdjęcie powinno mieć rozmiar                  
nie mniejszy niż 15x21 cm, natomiast w wersji elektronicznej w formacie jpg 
i wymiarze nie mniejszym niż 3MB (dostarczone na płycie CD lub przesłane 

na adres e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl). 

 Do udziału w konkursie można składać jedynie prace przygotowane 

samodzielnie, wykluczone są prace zbiorowe.  

 Prace konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nieobciążone 

roszczeniami osób trzecich. 

 Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia stanowiący 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

 Każda praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, 
sporządzony według wzoru: imię i nazwisko autora, tytuł pracy (jeśli zostanie 

nadany), nazwa zabytku lub miejsca, którego dotyczy praca z podaniem 
miejscowości. 

 Prace konkursowe należy dostarczyć do biura GCK, ul. Parkowa 14, 56-410 
Dobroszyce, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl do 31 lipca 2019, do godz. 

16.00 

 Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do konkursu 

zgłoszonej pracy ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący 
charakter treści pracy konkursowej, obrazę uczuć religijnych lub inne treści 
niezgodne z przepisami prawa bądź zasadami współżycia społecznego.                   

W przypadku niezakwalifikowania pracy do konkursu, jej autor zostanie                
o tym poinformowany. 

 Nagrodzone prace konkursowe zostaną wydane w formie folderu                            
lub kompletu pocztówek udostępnianych nieodpłatnie szerokiemu gronu 

odbiorców w ramach promocji konkursu i projektu „Człowiek, folklor, 
architektura, przyroda – skarby i dziedzictwo Gminy Dobroszyce”, w ramach 
którego konkurs jest organizowany. Odbędzie się również wystawa 

pokonkursowa składająca się z prac zgłoszonych do konkursu. Zgłoszone                
do konkursu prace opublikowane zostaną na stronach internetowych 

organizatorów w związku z informacjami dotyczącymi konkursu. Dlatego 
uczestnik, zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na wielokrotne, 
nieodpłatne publikowanie pracy plastycznej lub fotograficznej                            

oraz publikowanie jego imienia i nazwiska jako autora w materiałach 
promocyjnych związanych z konkursem, na stronach internetowych 
organizatorów i Gminy Dobroszyce oraz druku w dowolnej liczbie publikacji        

i dowolnym nakładzie w materiałach związanych z konkursem. 
 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: prace plastyczne, prace 

fotograficzne. 

 W każdej z kategorii zostaną wyłonieni zwycięzcy w następujących 

podkategoriach: 



1. dzieci w wieku 10-13 lat 
2. młodzież w wieku 14-17 lat 
3. dorośli (powyżej 18 roku życia) 

 Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona jury powołane                             
przez Organizatorów. Decyzje jury są ostateczne. 

 Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie                     
lub mailowo. 

 Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

 Finał konkursu- prezentacja prac, oficjalne ogłoszenie wyników oraz 

wręczenie nagród odbędzie się podczas „Folkloriady” stanowiącej finał 
projektu „Człowiek, folklor, architektura, przyroda – skarby i dziedzictwo 

Gminy Dobroszyce”. O terminie i miejscu odbywania się „Folkloriady” 
zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

 
VII. Postanowienia końcowe: 

 Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.gckdobroszyce.pl                          

oraz w siedzibie Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, 
ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce. 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH  

DO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO 

„ARCHITEKTONICZNE I PRZYRODNICZE SKARBY GMINY DOBROSZYCE” 
 

Dane uczestnika konkursu  

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

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………... 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………... 

Praca zgłoszona do konkursu 

Kategoria ……………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce wykonania: ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa zabytku lub miejsca, którego praca dotyczy : ………………………………………………………. 

Oświadczenia 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka), 

którego/ej jestem rodzicem / opiekunem prawnym, w konkursie plastyczno-fotograficznym 

„Architektoniczne i przyrodnicze skarby Gminy Dobroszyce”. 

 

                                                                                              ....................................................................... 

                                                                                              (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

Oświadczam, iż: 

 zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i zobowiązuję się do niego stosować; 

 posiadam wszelkie prawa autorskie i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonej do konkursu 

pracy; 

 praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich; 

 przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy,          

w tym   brak praw wymienionych powyżej. 

 

………………………………………..                      ……..…………………………………………… 

    (data i podpis uczestnika konkursu)         (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez organizatora danych osobowych dziecka                       

w zakresie: imię, nazwisko na potrzeby realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

                                                                                           

    ……..…………………………………………… 
                                                                                               (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Gminne Centrum Kultury im. Anny 

Sojko  w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

abi@adametronics.pl; 

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań 

Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na 

podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; Ustawa o samorządzie gminnym; 

4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione                        

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

5) dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie  z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 

 

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z powyższymi informacjami 

……..…………………………………………… 
                                                                                               (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  

DO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO 

„ARCHITEKTONICZNE I PRZYRODNICZE SKARBY GMINY DOBROSZYCE” 
 

Dane uczestnika konkursu  

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

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………... 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………... 

Praca zgłoszona do konkursu 

Kategoria ……………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce wykonania: ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa zabytku lub miejsca, którego praca dotyczy : ………………………………………………………. 

Oświadczenia 

Oświadczam, iż: 

 zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i zobowiązuję się do niego stosować; 

 posiadam wszelkie prawa autorskie i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonej do konkursu 

pracy; 

 praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich; 

 przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy,          

w tym   brak praw wymienionych powyżej. 

 

………………………………………..                       

            (data i podpis uczestnika konkursu)   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez organizatora moich danych osobowych                             

w zakresie: imię, nazwisko na potrzeby realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         

o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

                                                                                           

    ……..…………………………………………… 
                                                                                               (data i podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

9) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko                     

w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce; 

10) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

abi@adametronics.pl; 

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego 

Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 

ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Ustawa o samorządzie gminnym; 

12) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

13) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie       

z instrukcją kancelaryjną; 

14) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

15) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

16) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 

 

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z powyższymi informacjami 

……..…………………………………………… 
                                                                                               (data i podpis uczestnika konkursu) 

 

 


