
REGULAMIN KONKURSU 
„Jest takie miejsce” 

 
 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym 
z okazji Dnia Dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy. 
 

I  CEL KONKURSU 
1. Promocja walorów gminy Kamienica (miejscowości), widzianych oczami dziecka.  
2. Rozbudzanie aktywności i  inwencji twórczych. 
 
II  ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE 
1. Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z gminy Kamienica w wieku  

od 6 do 14 roku życia, z podziałem na następujące kategorie wiekowe:  
1) Kategoria od  6-10 lat – praca plastyczna, 
2) Kategoria 11-14 lat – praca literacka (wiersz). 

2. Uczestnicy konkursu powinni przygotować własną pracę  plastyczną wykonaną 
dowolną techniką w formacie A4 (kategoria 6-10 lat) oraz własny wiersz (kategoria 
11-14 lat) o tematyce związanej z promocją swojej miejscowości w gminie  
Kamienica. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.  
4. Każda praca musi na odwrocie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko 

autora, wiek, numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.  
5. Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy lub 

Bibliotek Publicznych – w Szczawie lub Zbludzy  do dnia 8.06.2020 r. w godzinach 
ich otwarcia. 

 
III. KRYTERIA OCENIANIA: 
Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę zgodność z tematem konkursu, 
estetykę, samodzielność i oryginalność oraz poziom literacki pracy. 
 
IV  NAGRODY 
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody. 
 
V  ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy, tel. 18 332 30 82.  
 
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i danych osobowych  
w celach promocyjnych. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 
na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.  

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu. 

 



 
VII KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1000), Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy, 

przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

pozyskanych w związku z realizacją konkursu: 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy,  

z którym można się skontaktować w następujący sposób: 

- adres: 34-608 Kamienica 426; 
- adres e-mail: gokkamienica@wp.pl; 
- telefon: 18 33 23 082. 

Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO); 
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia 

zapomnianym - w art. 17 RODO); 
4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub 

nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO); 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach 

wskazanych w art. 21 RODO – tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f); 

6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na 
zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, 
by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu 
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; prawo do wniesienia skargi  
do organu nadzorczego - o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny  

do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa. 

Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

 

 
 
 
 


