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REGULAMIN XIII KONKURSU 
„MALUJEMY Z NATURY” 

 

1.  Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. Konkurs zostanie 

przeprowadzony przez Internet. 

2.  Cele konkursu: 

- wymiana doświadczeń grup plastycznych, 

- popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i dorosłych, 

- konfrontacja osiągnięć plastycznych 

3. Uczestnicy: 

a) W konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Pawłowice oraz okolic.  

b) Wiek Uczestników – od 7 lat (od I klasy).  

c) Prace zostaną ocenione w kategoriach wiekowych. 

 

4. Przebieg konkursu: 

a) Konkurs zostanie przeprowadzony online w dniu 15 maja 2021 r. (sobota) od godz. 9:00 do 

godz. 19:00. 

b) O godz. 9:00 na stronie internetowej www.kultura.pawlowice.pl w dziale „Aktualności” zostaną 

opublikowane kompozycje martwej natury przygotowane przez Organizatora specjalnie na 

potrzeby konkursu. 

c) Wybraną kompozycję Uczestnik wykonuje w technice  malarstwa lub rysunku. Prace cyfrowe 

nie będą oceniane. 

d) Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

e) Prace zostaną ocenione na podstawie zdjęć przesłanych przez Uczestników na specjalny adres 

e-mail, podany poniżej. 

f) Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać tego samego dnia do godziny 19:00 

na adres mailowy konkursy_gokpawlowice@o2.pl. Prace powinny zostać przesłane w formie 

załącznika w wiadomości e-mail. W przypadku korzystania z poczty, która nie pozwala na 

przesyłanie dużych załączników, dopuszcza się udostępnienie Organizatorowi zdjęcia 

dokumentującego pracę konkursową z dysku Google Uczestnika.  

g) Mail należy zatytułować MALUJEMY Z NATURY. W załącznikach należy umieścić: 

- zdjęcie lub skan wypisanej karty zgłoszenia, 

- co najmniej jedno zdjęcie całej pracy konkursowej, 

- co najmniej jedno zdjęcie ze zbliżeniem pozwalającym na przyjrzenie się technice 

tworzenia. 

Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail to 100 MB.  

Niekompletne zgłoszenia nie będą ocenione przez jury. 

h) Ocenie podlegać będzie 

- kompozycja, 

- umiejętność posługiwania sie narzędziami w wybranej technice, 

- estetyka i poziom wykonania pracy. 
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5. Nagrody: 

a) Prace konkursowe oceni komisja powołana przez dyrektora GOK. Od oceny jury nie ma 

odwołania. 

b) Uczestnicy o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie. 

c) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK do dnia 21 maja 2021 r. 

d) Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody w postaci bonów do sieci EMPIK oraz 

pamiątkowe dyplomy.  

e) Wręczenie nagród odbędzie sie na najbliższej plenerowej imprezie organizowanej przez GOK. 

Termin wręczenia nagród zostanie podany w późniejszym czasie, a laureaci zostaną o nim 

powiadomieni drogą telefoniczną. 

 

6. Ochrona danych osobowych: 

Informujemy uczestników konkursu, że: 

 Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwane dalej RODO. 

 Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 Kontakt z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl 

 Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO, w związku 

z wykonywaniem przez organizatora zadań publicznych w zakresie działalności kulturalno-

oświatowej i artystycznej oraz realizację zadań statutowych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia i właściwej 

organizacji konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo 

w konkursie. 

 Organizator informuje, że podczas wręczania nagród będzie utrwalany wizerunek w postaci zdjęć 

oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu wydarzenia. 

 Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe zostaną wykorzystane w celach informacyjnych oraz 

promocyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych Organizatora. 

 Organizator konkursu dochowa wszelkich starań, żeby upublicznienie wizerunku nastąpiło 

z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnić jego 

uczestnikom jak najwyższy poziom prywatności. 

 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od daty uczestnictwa 

w konkursie. Wizerunek, który zostanie upubliczniony, Organizator będzie przetwarzał do ustania 

celu przetwarzania. 

 Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

                Organizator zastrzega  sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu. 


