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1. Organizatorzy: 

 Gmina Gorzyce 

 Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach  

 
2. Celem konkursu jest: 

 przybliżenie oraz popularyzacja historii regionu, 

 upowszechnienie inicjatyw twórczych,  

 stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie,  

 rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności twórczej i wyobraźni 

przestrzennej, 

 zachęcanie do poszukiwań inspiracji w historii sztuki, 

 
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Gorzyce.                                        

Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

 kategoria I – kl. 0-III szkoły podstawowej, 

 kategoria II – kl. IV-VI szkoły podstawowej, 

 kategoria III – kl. VII – VIII szkoły podstawowej  

 
4. Kryteria oceny:  

 zgodność pracy z tematem,  

 technika i staranność,  

 walory artystyczne,  

 pomysłowość,  

 samodzielność wykonania 

 
5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej 

twórczością Jana Puka (do wglądu przykładowe zdjęcia zabawek autora): 

 jeden uczestnik przesyła tylko jedną pracę, 

 w konkursie uczestniczą osoby indywidualne (prace wykonane zbiorowo nie będą 

oceniane), 

 technika pracy:  dowolna 

 prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu    

WAŻNE!!! 
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6. Adresy  i terminy składania prac 

 termin zgłaszania prac mija 14  czerwca 2020 r. 

 

 zdjęcie pracy w dobrej jakości i należycie wykadrowane należy opublikować na 

profilu „Gorzyce po godzinach” pod  postem -  „Zabawki lasowiackie” -  konkurs 

plastyczny inspirowany twórczością Jana Puka. Opis opublikowanego zdjęcia 

winien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły. 

 

 Na adres e-mailowy: promocja_gmina@gminagorzyce.pl należy wysłać: 

 zdjęcie pracy w formacie .jpg w jak najlepszej jakości (min. 1500 pikseli 

krótszy bok)  

 zdjęcie lub skan oświadczenia (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

Oświadczenie należy wydrukować i podpisać lub napisać odręcznie.  

 

7. Nagrody: 

 laureaci I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe. 

 prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatorów. 

Decyzja Jury jest nieodwołalna. 

 

8. Dane osobowe Uczestników: 

 biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, tj. publikację 

imienia, nazwiska, miejscowości i wieku. 

 organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie                           

z Regulaminem konkursu, wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych 

celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu                   

w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznaniu        

i wydaniu nagrody.  

 przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora nie narusza praw                    

i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie                         

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

 uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do 

nich i ich poprawiania. 

 wysyłając zdjęcia i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że 

posiada pełne prawa autorskie do pracy i przesyłając jej zdjęcie nie narusza 

praw osób trzecich oraz udziela nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji 

swojej pracy jak i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej do innych 

celów marketingowych. 

 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest 

Gmina Gorzyce i Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. 
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Załącznik nr 1 
Oświadczenie należy wydrukować,  

uzupełnić i podpisać lub napisać odręcznie 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 
………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko dziecka) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
(klasa  i miejscowość) 
 
………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu 
 
Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam(em) się z Regulamin Konkursu Plastycznego "Zabawki lasowiackie”- 

konkurs plastyczny inspirowany twórczością Jana Puka, organizowanego dla uczniów 

szkół podstawowych przez: Gminę Gorzyce I Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach         

i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w konkursie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich                     

i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko,  

klasa, miejscowość– na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej i na 

facebooku organizatora oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora. 

5. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało samodzielnie. 

6. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 


