REGULAMIN KONKURSU pt. „GMINNE CENTRUM
KULTURY W KONSTANTYNOWIE OCZAMI DZIECKA”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie plastycznym pt. „Gminne Centrum Kultury w Konsantynowie oczami
dziecka”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i
warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie,
ul. Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów, www.gckkonstantynow.pl, nr tel.:
83 341 50 03, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Koordynatorem Konkursu jest pani Ilona Niewęgłowska – dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Konstantynowie.
§2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych plastycznych dzieci z gminy
Konstantynów,
b. motywowanie do rozwijania pasji artystycznych,
c. kształtowanie wrażliwości estetycznej.
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do dzieci znajdujących się na terenie gminy Konstantynów.
§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów
z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
b. rozmiar, forma i technika – dowolne,
c. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
d. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach
literackich, plastycznych, wystawach, itp.
2. Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.
§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 23 lipca
2021 r. do Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, ul. Piłsudskiego 4,
21-543 Konstantynów.

4. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1
Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 23 lipca 2021 r.
5. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli
ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera
załącznik nr 2 do Regulaminu.
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§6.
KOMISJA KONKURSOWA
Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie powołuje komisję konkursową, zwaną
dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków.
Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram posiedzenia Komisji.
Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej
dokumentacji.
Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a.
zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b.
oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c.
sposób ujęcia tematu,
d.
walory artystyczne.
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia.
4. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
5. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać
odebrane po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z Gminnym
Centrum Kultury w Konstantynowie. W wypadku ich nieodebrania Organizator Konkursu
podejmie decyzję, co do dalszych ich losów.
§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy
nagrodzonych prac.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe. Natomiast
autor najlepiej ocenionej pracy zasiądzie w fotelu Dyrektora GCK na jeden dzień.
3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo
do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie
wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody.
§9.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia
nagród i wyróżnień.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.
§10.
ZGODY
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację
(prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy
konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o
miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji
Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje
odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
METRYCZKA
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………..................
2. ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………….
3. KLASA/WIEK:………………………………………………………….....................
4. TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako przedstawiciel
ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………,
klasa: …………, będącego autorem pracy przygotowanej do konkursu pt. „Gminne Centrum
Kultury w Konstantynowie oczami dziecka”, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury
w Konstantynowie (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż:
1. jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej
–zwanej dalej jako „utwór”, w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu.

autora

przenoszę

nieodpłatnie

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora
dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach
eksploatacji:
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym
powyżej.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór
jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem
majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem Konkursie „Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oczami
dziecka” organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, wyrażam zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka:
 na stronie internetowej GCK
 w lokalnej prasie
 w mediach społecznościowych typu Facebook
 na stronach internetowych Urzędu Gminy
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

Obowiązek Informacyjny


Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury,
adres: ul. Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów.













Udział w konkursie jest dobrowolny. Zgłaszając dziecko do uczestnictwa w konkursie jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz wizerunku dziecka przez
GCK Konstantynów, w celach informacyjno-promocyjnych działalności statutowej GCK.
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a
także przysługujących uprawnień, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie, za pomocą adresu e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia tj.
zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów związanych z przeprowadzeniem zadania.
Dane osobowe mogą być przekazywane organom samorządowym oraz innym podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie jednostek publicznych, w
zakresie i w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do
treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

............…………………………..
(data i podpis - przedstawiciel ustawowy
autora/opiekun prawny autora)

