
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 „NASZA NIEPODLEG A” 

 
1. Organizator konkursu: 

Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
 

2. Cel konkursu: 
Celem konkursu jest kszta towanie wiadomo ci i postaw patriotycznych oraz pog bienie wiedzy  
o jednym z najwa niejszych wydarze  w historii najnowszej Polski – odzyskaniu niepodleg ci 11 
listopada 1918 roku, a tak e mobilizowanie i zach canie dzieci, m odzie y i doros ych do wspólnego 
dzia ania i wzrostu ich aktywno ci spo ecznej. 
 

3. Tematyka prac plastycznych, format i technika: 
a) tematem jest uwiecznienie w formie plastycznej organizacji, postaci lub wydarze  

zwi zanych z walk  o odzyskanie niepodleg ci przez Rzeczpospolit  Polsk  w 1918 r. poprzez 
stworzenie plakatu. 

b) prace konkursowe powinny by  formatu A3. 
c) technika dowolna (np. malarstwo, rysunek, grafika, technika mieszana). 
 
4. Uczestnicy konkursu: 
a) konkurs skierowany jest do dzieci, m odzie y i doros ych z terenu gminy Gi ycko. 
b) plakaty b  oceniane w kategoriach: indywidualnej i grupowej. 
 
5. Zasady udzia u w konkursie: 
a) udzia  w konkursie jest dobrowolny. 
b) prace z one do konkursu nie mog  by  wcze niej publikowane ani nagradzane. 
c) zg oszenia prac do konkursu nale y dokona  w oparciu o formularz stanowi cy za cznik do 
niniejszego regulaminu.  
d) prace nale y z  osobi cie lub przes  poczt  tradycyjn  (liczy si  data nadania przesy ki) na 
adres: Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko. 
e) organizator nie odsy a zg oszonych do konkursu prac. 
f) prace, które nie b  spe nia y kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostan  zakwalifikowane 
do konkursu. 
g) do oceny z onych prac zostanie powo ana komisja konkursowa, która przyzna najlepszym nagrody  
i wyró nienia.  
h) Dla laureatów miejsc I-III w obu kategoriach przewidywane s  nagrody rzeczowe. Decyzje komisji s  
ostateczne i nieodwo alne. 
 
6. Termin zg aszania prac do konkursu: 
a) prace konkursowe wraz z za cznikami nale y sk ada  do 4 listopada 2022 r., do godziny 15:00. 
b) prace dostarczone po terminie nie b  brane pod uwag . 
 
7. Postanowienia ko cowe: 
a) organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac papierowo i w Internecie bez 
uiszczania honorariów autorskich. Zg aszaj cy prac  do konkursu plastycznego posiada wszelkie zgody 
wymagane prawem do zg oszenia pracy. 
b) rozstrzygni cie konkursu, ocena prac i wr czenie nagród nast pi w trakcie uroczystego „Wieczoru dla 
Niepodleg ej” 11 listopada 2022 r. Zg oszone prace b  prezentowane na wystawie pokonkursowej  
w Galerii „Pod lip " w Gminnym O rodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 
c) we wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja konkursowa i ostateczna 
interpretacja regulaminu nale y do komisji. 
d) organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. 

 
 



 

Klauzula informacyjna: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) informuj , e:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu zg oszeniowym konkursu 
plastycznego „Niepodleg a Polska” jest Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  
przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko, reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Mo e  si  Pan/Pani  z  nami  kontaktowa  poprzez  numer  telefonu  87 428-04-16 lub adres e-mail: 
gokir@ugg.pl. 

3) Mo e si  Pan/Pani kontaktowa  z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Jaromirem 
Dylewskim pod adresem e-mail: biuro@inbase.pl. 

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO w celu: 
a) uczestnictwa w organizowanym przez Administratora wydarzeniu, 
b) upublicznienia wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem poprzez publikacj  wizerunku na stronie 

internetowej Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz 
bezp atne przekazanie zdj  z wydarzenia prasie, radiu, telewizji i innym mediom. 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mog  by  podmioty, z us ug których w celu realizacji 
zada  na podstawie art. 28 RODO korzysta Administrator, a tak e podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie s  przekazywane do pa stw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG). 

7) Pana/Pani dane osobowe b  przez nas przechowywane do momentu realizacji celu, w którym 
zosta y zebrane lub odwo ania zgody. 

8) Ma Pan/Pani prawo do: 
a. dania dost pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
c. przenoszenia danych osobowych, 
d. cofni cia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych w celu uczestnictwa w 

wydarzeniu organizowanym przez Administratora, niemo liwa b dzie realizacja zada  zwi zanych z 
celami wskazanymi w pkt. 4 a). 

10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
 
 

 
 


