Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość./Św. Jan Paweł II/

Regulamin
Otwartego Jubileuszowego Konkursu Plastycznego
pt. Święty z Wadowic
Pod patronatem honorowym Wójta Gminy Kozłów
Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2020 roku setną rocznicą urodzin
Jana Pawła II. Ma być przede wszystkim inspiracją do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy
na temat życia i działalności Papieża Polaka, szerzenia Jego kultu, ukazanie Jego aktualności
nauczania i świętości ale również spojrzenie na Papieża z perspektywy człowieczeństwa,
w spotkaniach z drugim człowiekiem czy obcowania z pięknem przyrody. Konkurs ma na celu
wskazać młodym pokoleniom Św. Jana Pawła II jako wzór do naśladowania w codziennym życiu.

Termin składania prac 8 -24 maja 2020
forma składania prac - online
prace przesyłamy na maila okokulturykozlow@o2.pl

I. Cele Konkursu:
1. Upamiętnianie i pogłębianie wiedzy o życiu, działalności i świętości Jana Pawła II.
2. Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.
3. Zachęcanie do poznawania osoby św. Jana Pawła II i miejsc z nim związanych.
4. Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni plastycznej.
5. Promowanie walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych .
6. Promowanie osób uzdolnionych plastycznie.
II. Organizatorzy konkursu
Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie – Dyrektor Elżbieta Kopeć
Kozłów 213
32-241 Kozłów

Koordynator konkursu – Małgorzata Stachurka
Kontakt 413841072 lub 606331941
Mail; okokulturykozlow@o2.pl
III. Tematyka konkursu
Treścią pracy plastycznej powinno być indywidualne spojrzenie na osobę św. Jana Pawła II przez
pryzmat wiedzy i własnej wyobraźni. Tematem może być portret lub ilustracja wybranego
wydarzenia z życia Papieża, obcowanie Papieża z przyrodą . Jego podziw dla niej, jako dzieła stwórcy
oraz roli jaką odgrywała w życiu JP II.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do :
I - dzieci 4—6 lat
II – dzieci 7-12lat
III- młodzieży 13-17
IV -Dorosłych 18 +
2. Osoby biorące udział w konkursie w danej kategorii wiekowej wykonują indywidualnie jedną
pracę plastyczną związaną z tematyką konkursu.

3. Prace należy wykonać na papierze dowolną płaską techniką plastyczną
w formacie A4 lub A3.
4. Należy dostosować technikę plastyczną do możliwości uczestnika konkursu / dzieci/ , aby praca
wskazywała na samodzielne jej wykonanie bez pomocy osób dorosłych
5. Wymagana jest metryczka pracy ;
Imię i nazwisko……………………………
Wiek autora ………………………………..
6. Każdy dostarcza jedną pracę w postaci zdjęcia lub skanu na
maila okokulturykozlow@o2.pl
w temacie - konkurs plastyczny JP II
Pierwszy skan lub zdjęcie pracy z podpisem /kartka z metryczką położona na pracy/
Drugi skan lub zdjęcie pracy bez podpisu

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
1. Organizator powołuje komisję konkursową, która oceni prace w poszczególnych kategoriach
wiekowych, kierując się ustalonymi wcześniej kryteriami, wyłoni laureatów i przyzna nagrody oraz
wyróżnienia.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi

29.05 2020 r. wyniki zostaną opublikowane na

stronie GOK i facebook
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe .
VI. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich
na rzecz organizatora na zasadzie niewyłącznej - podstawa: art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego
typu, w Internecie oraz prezentacji na wystawach.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały
wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść
nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie
chronionych.
5. Prace konkursowe pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
bezpłatnej prezentacji i publikacji.
6. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody na uroczystej
gali podsumowującej /o czym poinformujemy mailowo uczestników

/ Cykl konkursów

online Artystyczna MOZAIKA
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa w Art. 6 ust. 1
litera a) RODO treść, której przedstawia załącznik 1
WAŻNE!!! Pracę/oryginał/ należy zachować i dostarczyć do GOK w późniejszym terminie po ustaniu
pandemii
w załączeniu klauzula informacyjna RODO

.

Złącznik 1
do Regulaminu
Otwartego Jubileuszowego
Konkursu Plastycznego
pt. Święty z Wadowic

Klauzula Informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w ramach otwartego
Jubileuszowego konkursu plastycznego pt. „ Święty z Wadowic”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Otwartego Jubileuszowego Konkursu
Plastycznego pt. Święty z Wadowic jest Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie, Kozłów 213,
32-241 Kozłów , tel. 41 38 41 072, w imieniu którego działa Dyrektor – Elżbieta Kopeć.
2) inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie jest Pan Radosław
Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
3) dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska, wieku, a także w postaci wizerunku osoby
fizycznej) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby fizycznej
na przetwarzanie danych osobowych), w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu
plastycznego Dokonując przesłania zdjęcia pracy plastycznej i wiadomości z danymi na maila
w zakresie określonym Regulaminem tego Konkursu uczestnik/rodzic/opiekun prawny
wyraża zgodę na udział w Konkursie , potwierdza akceptację warunków Konkursu
określonych Regulaminem, a także na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie i
publikację wizerunku w celu promocji Konkursu Plastycznego
4) odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie organizatorzy Konkursu , a także podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,
którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego, a także przez okres niezbędny do promocji
Konkursu plastycznego, wskazany w przepisach archiwalnych.
7) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości udziału w niniejszym konkursie .
10) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania

