
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 

 „NAJŁADNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA” 
 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie 

II. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy 

Stryszawa. 

III. Cele konkursu: 

- rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni dzieci 

- przypomnienie symboliki związanej ze świętami 

- podtrzymywanie tradycji świątecznych 
 

IV. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

- grupa młodsza klasy I-IV 

- grupa starsza klasy V-VIII 
 

V. Kryteria oceny prac: 

- estetyka wykonania 

- pomysłowość 

- technika wykonania 

- zgodność z tematem 

- praca powinna być wykonana na kartkach  technicznych formatu 

A5 (kartka A4 złożona na połowę) 

Uwaga! Praca powinna być podpisana ołówkiem z tyłu następująco: 

- imię i nazwisko 

- klasa i szkoła 
 

VI. Każde dziecko wykonuje samodzielnie jedną kartkę. Prace należy 

dostarczyć pocztą lub wrzucić do przygotowanej skrzynki przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Stryszawie do 30 listopada br. do godz. 17.00.  

 

VII. Składając pracę na konkurs rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, że 

zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną pod 

regulaminem i wyraża zgodę na: 

- przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Stryszawie (zgodnie z art. 6 lit. a RODO) 

- w przypadku gdy dziecko będzie laureatem konkursu - podanie jego 

imienia, nazwiska oraz szkoły w mediach, w tym mediach społecznościowych  

- publikację zdjęcia pracy dziecka w mediach, w tym mediach 

społecznościowych 

 

VIII. Organizator powoła Jury, które oceni prace oraz przyzna nagrody i 

wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 grudnia 2020 r.  

Uwaga! Ze względu na zagrożenie epidemiczne w tym roku nie odbędzie się 

„Spotkanie z Mikołajem”. Listy nagrodzonych osób zostaną opublikowane 



(imię i nazwisko uczestnika, szkoła) na stronie internetowej stryszawa.pl. 

Każdy z laureatów będzie mógł indywidualnie odbierać nagrodę w dniach  

7-14 grudnia br.  

 

IX. Najładniejsze prace będą przekazane wraz z życzeniami świątecznymi 

władzom samorządowym, innym instytucjom kultury, placówkom 

oświatowym i organizacjom wspierającym działalność kulturalną. 

 

X. Od 7-14 grudnia br. w GOK-u zorganizowana zostanie wystawa 

pokonkursowa nagrodzonych kartek i udostępniona on-line na w/w stronie 

internetowej oraz FB Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej, 

Zapraszamy do obejrzenia. 

 

XI. Prace przechodzą na własność organizatora.   

 

XII. Informacji udziela: 

  Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie 

 Tel/fax 33 874 70 03 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, oraz art.7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  

w Stryszawie z siedzibą w 34-205 Stryszawa 740, a reprezentowanym przez Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się po adresem 

poczty elektronicznej iod.gokstryszawa@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Państwa dziecka dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu na najładniejszą kartkę 

świąteczną. 

4. Zakres danych (imię, nazwisko, szkoła) jest niezbędny do udziału dziecka w „Konkursie na 

najładniejszą kartkę świąteczną”, w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia konkursu.  

5. Dane Państwa dziecka nie będą przekazywane innym organizacjom, instytucjom działającym na 

terenie Unii Europejskiej oraz do państw trzecich. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora celów 

wskazanych w pkt. 3 i 4. 



7. Podanie danych osobowych dziecka jest wymogiem umownym – na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, a ich niepodanie może wywołać konsekwencje w postaci braku 

zgody administratora na uczestnictwo dziecka w „Konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną”. 

8. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 

9.1.żądania dostępu do Państwa dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

9.2.wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

9.3.przenoszenia danych, 

9.4.wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

9.5.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była 

zgoda. 

 


