
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

 PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO 

„Wielkie Bitwy Polaków w 100 rocznicę Cudu nad Wisłą” 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem.  

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest : 

 Pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat historii oraz tradycji oręża polskiego. 

 Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą Bitwy 

Warszawskiej . 

 Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 

 Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży. 

 Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów.  

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianne. 

2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas I – III 

 uczniowie klas IV – VI  

 uczniowie klas VII – VIII 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy związanej z tematem 

konkursu w formacje maksimum A2.  



2. Każdy z uczestników przygotowuje pracę wykonaną dowolną techniką: rysunek, malarstwo, 

kolaż, techniki mieszane. 

3. Organizator oczekuje prac w formie płaskiej. 

4. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową. 

5. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną zgodnie z tematem konkursu „Wielkie 

Bitwy Polaków w 100 rocznicę Cudu nad Wisłą”.  

6. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika. 

7. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.  

8. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i 

nazwisko, klasa, miejscowość, opiekun merytoryczny, zgoda opiekunów  

9. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzania danych osobowych wg. wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej powołanej przez organizatora. 

2. Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną, 

 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

 pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 

 formę estetyczną pracy, 

 wykorzystanie różnych technik plastycznych. 

3. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają  dyplom - podziękowanie za udział  w konkursie. 

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. 

Organizatorzy zastrzegają prawo do ich ekspozycji  na wystawach, a także w celach promocji 

w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach.   



3. Prace, będą wykorzystywane w celach promocyjnych i będą publikowane bez honorarium i 

dodatkowej zgody autora. 

4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie 

będą oceniane.  

5. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorom zgody 

na wielokrotne nieodpłatne publikowanie.  

6. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

7. Materiały należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2020r. na adres 

organizatora. 

8. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.  

9. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna. 

  



Załącznik Nr 1 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNO – HISTORYCZNY  

Wielkie Bitwy Polaków w 100 rocznicę Cudu nad Wisłą 

 

1.Imię i nazwisko autora:………………………………………………………………………. 

2.Szkoła: …………..…………………………………………………………………………… 

3.Klasa: ………………………………………………………………………………………… 

4.Wiek: ………………………………………………………………………………………… 

5.Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………… 

 

Wyrażam  zgodę na  udział mojego dziecka w konkursie plastycznym Wielkie Bitwy Polaków w 100 

rocznicę Cudu nad Wisłą oraz na publikację, prezentowanie i eksponowanie pracy dziecka na 

wystawach, stronie internetowej organizatora oraz innych mediach. 

 
…………………………………………...…          …………………………………..…………… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                    Data i podpis 
 

 

…………………………………………………        ..………………………….…………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                Data i podpis 

 

  



Załącznik Nr 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA  

w związku z uczestnictwem w zajęciach/wydarzeniach kulturowych 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Czytelnie imię i nazwisko dziecka 

tak Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka w postaci: imienia, nazwiska, wizerunku, informacji o sukcesach i osiągnięciach oraz 

innych danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach, konkursach, 

uroczystościach i wydarzeniach organizowanych w zakresie działalności kulturowej i 

statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem. Zgoda obowiązuje od chwili jej 

wyrażenia do czasu odwołania. 

nie 

tak Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka, w zakresie: 

imię, nazwisko, wizerunek, informacje o sukcesach i osiągnięciach, w celach informacyjnych 

lub/i promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem poprzez zamieszczenie na stronach 

internetowych placówki, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach, broszurach itp. 

Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. 

nie 

 

 

…………………………………………...…          …………………………………..…………… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                    Data i podpis 
 

 

…………………………………………………        ..………………………….…………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                Data i podpis 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  
w Trzciannem, z siedzibą w 19-104 Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10. Może Pan/Pani skontaktować się  
z nami osobiście lub telefonicznie pod numerem 85 713 10 31. 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych osobowych może się 
Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail 
kierowanej na adres: iod_gok_trzcianne@podlaskie.pl. 

 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań kulturowych i statutowych, w tym w celu 
promocji własnej gminy. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych lub brak zgody na ich 
przetwarzanie może uniemożliwiać uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 

 Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do 
Administratora Danych. 

 Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji zadań kulturowych, w tym 
związanych z promocją, a po utracie ich przydatności jako dokumenty archiwalne. 

 Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. 
Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani 
zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych danych osobowych. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem. 

 

………………………………………………                                            .…………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                Data i podpis  

………………………………………………….…                                            .………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                Data i podpis 

mailto:iod_gok_trzcianne@podlaskie.pl

