
Regulamin konkursu plastycznego „ Niepodległość - Wolna Polska” 

 

1. Organizator: 

              Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach. 

2. Cele konkursu 

 Kształtowanie postaw patriotycznych  

 Zainteresowanie historią niepodległości Polski 

 Ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi 

 Promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki 

 Doskonalenie i prezentacja umiejętności plastycznych 

 

3. Założenia 

 Wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu; 

 Do konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne bądź grupowe. 

 Każdy uczestnik/grupa może do konkursu zgłosić jedną pracę. 

 Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje:                                    
imię i nazwisko/nazwa grupy, kategoria konkursowa, numer telefonu. 

 Prace powinny być wykonane samodzielnie, nie dopuszcza się zgłaszania do konkursu prac 

zakupionych. 

 Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe: 

o kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy 0; 

o kategoria II – uczniowie klas I-III; 

o kategoria III – uczniowie klas IV-VIII; 

o uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli . 

 

 Technika prac dowolna ; 

 Format maksymalnie A3; 

 W oparciu o zgłoszone do konkursu prace powstanie wystawa pt. „ Niepodległość – Wolna Polska”              

w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach. Zdjęcia prac zostaną opublikowane 

również na stronie www.facebook.com/GCKDobroszyce  

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

4. Termin składania prac 

Prace należy złożyć do 05.11.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobroszycach. 

 

5. Ocena prac 

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, przyznając tym samych nagrody dla 

poszczególnych kategorii wiekowych. O ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną 

poinformowani telefonicznie. 

 

6. Dane kontatowe 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach 

ul. Parkowa 14 

56-410 Dobroszyce 

tel. 71 3141289 

biuro@gckdobroszyce.pl 

 

http://www.facebook.com/GCKDobroszyce


 

 
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 

 

 

mailto:abi@adametronics.pl

