
 

 

KARTKA ŚWIĄTECZNA 2019 

Gminny konkurs plastyczny 

 

REGULAMIN 

 

Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel./fax: 76/844 82 33, tel. 76/845 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 

Cele: 

 Promowanie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Lubin. 

 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką. 

 Stwarzanie możliwości prezentacji artystycznej. 

 Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Zasięg: Gmina Wiejska Lubin. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 W konkursie mogą brać udział prace przygotowane indywidualnie. 

 Temat: Święta Bożego Narodzenia, format prac – max A5, technika dowolna (oprócz plasteliny). 

 Każdy uczestnik może zaprezentować 1 kartkę własnoręcznie wykonaną. 

 Prace muszą być opatrzone dołączoną metryczką: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa/rok 

urodzenia (w I i II kategorii), adres, telefon, e-mail. 

 Prace przyjmowane będą do 25.11.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Organizatora. 

 

Kategorie wiekowe:  

 I kategoria: do 8 lat 

 II kategoria: 9-14 lat 

 III kategoria powyżej 14 lat 

 

Kryteria oceny: 

 Oceny zgromadzonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora, decyzja Jury jest ostateczna. 

 Oceniane będą: 

- pomysłowość, 

- technika i estetyka wykonania, 

- ogólne wrażenie, 

- własnoręczne wykonanie. 

 

Nagrody: 

Organizator przewiduje nagrodę główną w każdej kategorii wiekowej i wyróżnienia. 

 

Dodatkowe informacje: 

 Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich – podpis opiekuna prawnego (zał. 1) 

 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się 29.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej 

w Osieku podczas imprezy pn. TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE 2019. 

 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.   

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

 

 

 

 

 

http://www.okgminalubin.pl/
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mailto:sekretariat@okgminalubin.pl


zał. 1 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie: Ośrodek Kultury Gminy Lubin,  

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz  

3. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Gminnym Konkursie 

Plastycznym  KARTKA ŚWIĄTECZNA 2019 organizowanym przez OKGL i promocji tego 

wydarzenia, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3, będzie 

brak możliwości uczestnictwa w ww. konkursie. 

5. Przesłanie przez Panią/Pana pracy plastycznej wraz z metryczką z danymi osobowymi w celu 

uczestnictwa w ww. konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz osoby odwiedzające placówkę lub jej 

stronę internetową. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie 

miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

12.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

……………………………………………………………………………                    

 (data i czytelny podpis/podpis opiekuna prawnego) 

 

 

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU 

 

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na 

podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, 

itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, 

obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. 

Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

                                                                               

 

   ……………………………………………………………………………                    

 (data i czytelny podpis/podpis opiekuna prawnego) 

 
 


