
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach i Biblioteka ogłasza konkurs plastyczny   

pt.” Kartka urodzinowa dla biblioteki”  

 

Regulamin konkursu  

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna 

 

2. Cel konkursu: 

- rozwijanie twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kaliska  

-  rozbudzenie ekspresji plastycznej różnymi formami przez dzieci i młodzież,  

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności plastycznych 

 

3. Zasady uczestnictwa:  

 

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kaliska od 3 do 18 roku życia oraz 

uczestników ŚDS i Orew  

• Technika wykonania dowolna forma płaska  - Format max. A5  

• Prace należy wykonać indywidualnie.  

• Każdy z uczestników dostarcza wraz z pracą pisemną zgodą opiekuna prawnego na udział w 

konkursie, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, oraz na wykorzystanie prac do promocji 

konkursu.  

• Do pracy należy dołączyć załączniki do niej należące- bez nich prace nie będą brały udziału w 

konkursie 

 

4. Prace należy składać na adres:  

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna 

Ul. Długa 18 

83-260 Kaliska 

• w terminie do dnia 24.10.2022 do godziny 16.00 

 

 

5. Kategorie i ocena prac: 

• Powołana przez Organizatora komisja przyzna 3 nagrody w kategoriach: 

Kategoria A: 3-6 lat 

Kategoria B: 7-12 lat 

Kategoria C: powyżej 13 lat 

• Każdy uczestnik konkursu może głosić tylko jedną kartkę, 

• Komisja oceniać będzie:  

a) zgodność pracy z tematem konkursowym, 

b) kreatywność, oryginalność pomysłu, 

c) efekt estetyczny wykonania.  

 

 

6. Nagrody: 

• Organizatorzy konkursu przewidują dla uczestników nagrody i dyplomy pamiątkowe. 

• Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 04.11.2022 r. o godzinie 15.00  

• Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gok.kaliska.pl  

 

 

http://www.gok.kaliska.pl/


7. Uwagi końcowe:  

• Regulamin konkursu do wglądu znajduje się w biurze Organizatora. 

• Prace dostarczane po terminie nie będą rozpatrywane. 

• Wystawę pokonkursową będzie można oglądać do 21.11.2022r.   

• Prace należy odebrać do dnia 25.11.2022 r.  

• Prace nieodebrane przechodzą na własność Organizatora.  

• Wszystkich informacji na temat konkursu udziela p. Katarzyna Szarmach  

• tel. 58 56 09 245 lub 515 819 732 

 

1. Przetwarzenie danych osobowych   
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 

dalej RODO, Administrator informuje, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Długiej 18, 83-

260 Kaliska. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych 

Ośrodek wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się:   

Listownie pod adresem administratora, mailowo: gok@gok.kaliska.pl lub telefonicznie 58/ 56 09 245 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu: 

• przeprowadzenia konkursu plastycznego  pt. „Kartka urodzinowa dla biblioteki”, oraz zebranie i 

przechowywanie dokumentacji z nim związanej; 

• prowadzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej. 

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest GOK. 

Ponadto dane osobowe w postaci wizerunku mogą być udostępnione na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych GOK.  

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Okres przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu lub do momentu wycofania 

zgody na ich przetwarzanie.  



7. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

3) prawo do usunięcia danych, 

4) prawo ograniczenia przetwarzania, 

5) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOK Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

6) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan 

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane 

przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że w GOK, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane 

nie są profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 
  



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku-  

dot. niepełnoletnich uczestników 

Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka, ...............................................................  

        Imię i nazwisko dziecka 

niniejszym: 

 

1.Wyrażam zgodę na udział Dziecka w Konkursie plastycznym pt. „Kartka urodzinowa 

dla biblioteki”, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach z 

siedzibą przy ul. Długa 18 83-260 Kaliska.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść 

oraz wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa Dziecka w Konkursie. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora (jako 

administratora danych): danych osobowych Dziecka w zakresie imienia i nazwiska, 

wieku, Wizerunku oraz (ii) moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, 

wizerunku w celu realizacji postanowień Regulaminu i organizacji Konkursu, przy 

Czym dane osobowe, o których mowa w pkt powyżej, zwane będą dalej łącznie 

„Danymi Osobowymi”. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego oraz 

Dziecka w związku z prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z przeprowadzenia 

Konkursu. 

Oświadczam, że: 

1. zostałem poinformowany, że: 

2. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do organizacji 

Konkursu i uczestnictwa w Konkursie,  

3. przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw 

autorskich do Prac konkursowych, a także rozliczenia przyznanych nagród 

zgodnie z warunkami Konkursu. 

 

…………………………           ………………………….. 

Data              Podpis 

 


