Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
zaprasza do udziału
w KONKURSIE

ANIOŁY I ANIOŁKI
REGULAMIN KONKURSU
Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu dowolnej ozdoby choinkowej.
Celem konkursu jest
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
pobudzanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie ciekawych materiałów i technik ,
zachęcanie do samodzielnej pracy oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
UCZESTNICY
▪ Uczestnikami konkursu mogą być:
przedszkolaki -I kat. wiekowa,
uczniowie szkół podstawowych klasa I-III – II kat. wiekowa,
uczniowie szkół podstawowych klasa IV-VIII – III kat. wiekowa,
▪

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

TECHNIKA I FORMAT
Zadaniem uczestników jest wykonanie ozdoby choinkowej – maksymalna wielkość- 15 cm.
Praca powinna być wykonana w dowolnej technice (rysowanie, malowanie, wyklejanie) i z różnych
materiałów. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST DOSTARCZENIE ZGŁOSZENIA ORAZ OŚWIADCZENIA.

OPIS PRAC
▪
▪

Każdy uczestnik powinien wypełnić metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu i dołączyć ją w sposób trwały do pracy.
Do pracy należy dołączyć podpisane zgody RODO, dołączone do regulaminu

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prace należy składać w terminie do 26 listopada 2021 w siedzibie GOK w Gierałtowicach (w
godzinach 8:00-16:00) lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7B, 44 – 186 Gierałtowice.
Praca powinna być zabezpieczona i zapakowana.
NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
Autorzy prac ocenionych przez jury powołane przez organizatora otrzymają nagrody oraz dyplomy.
WRĘCZENIE NAGRÓD
Wręczenie nagród nastąpi 5 grudnia 2021, podczas Jarmarku Świątecznego, który odbędzie
się na boisku LKS Chudów ( godz. 16:00-19:00), termin może ulec zmianie z uwagi na sytuację
i ograniczenia związane z pandemią Covid-19.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, wyniki konkursu zostaną
zamieszczone na www.gok.gieraltowice.pl

Po wręczeniu nagród uczestnicy konkursu mogą odebrać swoje prace.
INFORMACJE DODATKOWE
▪ Prace grupowe nie będą oceniane.
▪ Prace, które dostarczono jako uszkodzone nie będą oceniane.
▪ Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na
rzecz Organizatora.
▪ Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć
nagrodzonych prac.
▪ Gminny Ośrodek Kultury oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie
w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestnicy konkursu - autorzy
prac i opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach
informacyjnych dotyczących konkursu, podpisując metryczkę pracy.
▪ Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 30 11 511
Regulamin konkursu i metryczka są dostępne na stronie internetowej
www.gok.gieraltowice.pl

METRYCZKA PRACY
(należy dołączyć w sposób trwały do pracy)

KONKURS PLASTYCZNY ANIOŁY i ANIOŁKI
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………...............................................................
2.

Klasa …………………………………………………………………………………................................................................

3. Kategoria……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Telefon do opiekuna uczestnika …………………………………………………………………………………………………………

W związku z uczestnictwem w konkursie plastycznym Anioły i Aniołki organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach oświadczam,
że zapoznałam się/ zapoznałem się z regulaminem konkursu.
Oświadczam, że
□

Wyrażam zgodę

□

nie wyrażam zgody

na publikację na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz w prasie pracy złożonej w ramach konkursu, a w przypadku pracy zwycięskiej
na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych, zgodnie Regulaminem konkursu.

W związku z uczestnictwem w konkursie Anioły i Aniołki organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach:
□

Wyrażam zgodę

□

nie wyrażam zgody

na przetwarzanie danych osobowych dziecka …..................................................................... lat .................. niezbędnych dla uczestnictwa w konkursie.
□

Wyrażam zgodę

□

nie wyrażam zgody

na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych oraz profilu facebook Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierałtowicach oraz w prasie.

Zostałam/zostałem poinformowana/y, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu
zgody na adres e-mail: iod@gok.gieraltowice.pl.

miejscowość i data............................................................................................................................

.............................................................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)
Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane przez okres pięciu lat.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
- prawo żądania usunięcia Państwa danych;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy
przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody
przed jej wycofaniem.
Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez
Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu
do określonych krajów

