
Regulamin konkursu plastycznego „Moja mama” 

 

ORGANIZATOR KONKURSU : 

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko  

CELE KONKURSU: 

 Rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, rozwój inwencji twórczej                            

i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 

 Prezentacja dziecięcego spojrzenia na świat poprzez twórczość plastyczną. 

 Popularyzacja świąt umacniających więzi rodzinne. 

WARUNKI KONKURSU:  

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy 

Dobroszyce. 

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie pracy plastycznej, będącej interpretacją 

tematu „Moja Mama”. 

3. Praca powinna być wykonana w całości samodzielnie i indywidualnie. Każdy 

uczestnik może zgłosić jedną pracę .  

4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną oraz w dowolnym 

formacie 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

UCZESTNICY KONKURSU : 

 I – dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas „O”  

 II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

 III – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej 

TERMIN SKŁADANIA PRAC : 

Zdjęcie pracy w formacie jpg, pdf  należy wysłać  do 21.05.2020 r., na adres  

biuro@gckdobroszyce.pl . W  treści wiadomości powinny być podane następujące informacje 

: imię i nazwisko, wiek/klasa, nr telefonu kontaktowego. 

OCENA PRAC: 

Jury dokona oceny prac, przyznając tym samym nagrody i wyróżnienia dla poszczególnych 

kategorii wiekowych uczestników. O ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród uczestnicy 

zostaną poinformowani telefonicznie. Prace zostaną opublikowane również na stronie 

www.gckdobroszyce.pl  oraz www.facebook.com/GCKDobroszyce 

DANE KONTAKTOWE: 

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, 

ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce 

Tel. 71 314 12 89 

e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl 
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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) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury                         

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

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

abi@adametronics.pl 

3) 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 

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

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe 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 

 


