
Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Drwini z siedzibą w Grobli ogłasza i zaprasza do udziału w

Wielkanocnym Konkursie Plastycznym 
pod patronatem Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka.

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu  jest utrwalanie tradycji świątecznych oraz inspirowanie dzieci do
rozwijania talentu plastycznego.

2. Organizatorem  konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury  i  Promocji  w  Drwini  z
siedzibą w Grobli, Grobla 155, 32-709 Drwinia tel. 12 281 70 44 .

3. Praca konkursowa – ilustracja o tematyce wielkanocnej, przedstawiająca elementy
charakterystyczne dla Świąt Wielkanocnych, jak np.: pisanki, koszyczek do święcenia,
palmy wielkanocne itp.,  wykonana w dowolnej technice plastycznej na płaszczyźnie
(malarstwo, grafika, kolaż bez technik komputerowych). Format prac  A4.  Opis prac:
imię i nazwisko oraz wiek autora, adres i telefon rodziców.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz dostarczenie
wraz z pracą konkursową pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego Uczestnika.

5. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku od 6 do 16 lat zamieszkałe w
Gminie Drwinia.

6. Udział  w  konkursie  jest  bezpłatny  i  dozwolony  dla  każdej  osoby  uprawnionej  do
udziału.

7. Zgłoszenie jest  tożsame z wyrażeniem zgody na publikację  pracy konkursowej na
wszystkich  polach  eksploatacji  związanych  z  promocją  gminy  Drwinia.  Prace
konkursowe  pod  postacią  zdjęcia  lub  skanu  należy  przesłać  na  email:
gckipgrobla@interia.pl Na prace czekamy do dnia  12.04.2021 r.  włącznie  (liczy się
data wpływu pracy). 

8. Uczestnik  przez  przystąpienie  do  Konkursu  wyraża  zgodę  na  wykorzystanie  przez
Organizatora  jego  danych  osobowych  (imię  i  nazwisko  oraz  wiek  autora,  adres  i
telefon rodziców) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i  wydania
nagrody. 

9. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt

małej ilości zgłoszeń.
11.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odrzucenia  Zgłoszenia  w  następujących

przypadkach:
a) zgłoszenie  jest  sprzeczne  ze  szczegółowymi  warunkami  Konkursu  lub

Regulaminem,
b) zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie  Organizatora,  lub osób

trzecich,
c) zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,

12.Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora GCKiP po wstępnej selekcji prac pod
kątem zgodności  z zakresem konkursu opublikuje ich zdjęcia na  swoim  profilu  na
Facebooku - https://www.facebook.com/gckip

13.Komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybierze dziewięć zwycięskich ilustracji
(po  trzy z  trzech  kategorii  wiekowych:  6-9  lat,  10-13  lat,  14-16  lat).  Jednym z
kryteriów  oceny  pracy  będzie  samodzielność  jej  wykonania.  Wszyscy  uczestnicy
konkursu  otrzymają  drobne  upominki.  Trzy  najlepsze  prace  z  każdej
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kategorii wiekowej zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami. Nagrodzone prace
zostaną opublikowane na stronie www i FB  GCKiP w Drwini.  Informacja o odbiorze
nagród zostanie  przekazana poprzez  stronę www i  profil  FB GCKiP po  ogłoszeniu
wyników.

14.Laureaci Konkursu przenoszą na Organizatora nieodpłatnie „prawo do wykonywania
zależnych praw autorskich do Zgłoszenia oraz nieodpłatnie całość majątkowych praw
autorskich do Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji związanych z promocją
Gminy Drwinia”.

15. Konkurs  może  być  odwołany  przez  Organizatora  w każdej  chwili,  w  takiej  samej
formie,  w  jakiej  został  ogłoszony  z  tym  zastrzeżeniem,  że  odwołanie  jest
bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały Zgłoszenia.

16. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści  Regulaminu oraz
szczegółowych warunków Konkursu.

17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
a) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury

i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli na podstawie obowiązujących przepisów
prawa jest Dyrektor GCKiP.

b)  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a)  RODO w
związku z art. 7 pkt.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
(Dz. U. 2018.994 z późn. zm.).

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów  określonych  w  pkt.  2,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązanego prawa.

d)  w związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach,  o  których  mowa  w  pkt  2
odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być:  organy  władzy  publicznej  oraz
podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów
władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa m. in. podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor GCKiP.

e) posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym, prawo do uzyskania kopii
tych  danych,  prawo  do  żądania  sprostowania  danych  osobowych,  prawo  do
żądania  usunięcia  danych  osobowych,  prawo  do  żądania  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

f)  w przypadku  powzięcia  informacji  niezgodnych  z  prawem  przetwarzania  w
Gminnym Centrum Kultury  i  Promocji  w Drwini  z  siedzibą w Grobli Pani/Pana
danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych  osobowych  tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym również w formie profilowania.

h) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych skarbnik.audyt@onet.pl 


