
XXI FESTIWAL KULTURY 

POWIATOWEJ 

– KONKURS PLASTYCZNY 

 

ORGANIZATOR: 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz 

R E G U L A M I N 

I. CEL 

Celem konkursu jest wyszukiwanie i promowanie talentów plastycznych wśród dzieci i młodzieży z 

terenu powiatu głubczyckiego. Rozwijanie umiejętności przekazywania określonych treści za 

pomocą ilustracji. 

II. TEMAT 

1. Temat konkursu: dowolny 

2. Interpretacja jest dowolna i zależy od osoby wykonującej pracę. 

III. UCZESTNICY 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a 

także podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji 

prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu głubczyckiego. 

2. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych: 

- Klasy I – IV szkoły podstawowej 

- Klasy V –VIII szkoły podstawowej 

- Szkoły ponadpodstawowe 

Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę. 

IV. FORMA, TECHNIKA I MATERIAŁY: 

1. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę w formacie A4 lub A3 dowolną techniką 

plastyczną ( rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, technika akwareli, plakatówka, tempera, akryl, itp. ) 

2. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać: imię, nazwisko, wiek autora, nazwę szkoły 

oraz imię, nazwisko i podpis opiekuna plastycznego. 



3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne własnymi przyborami. Organizator zapewnia kartki 

formatu A4 i A3, twarde podkładki, naczynia z wodą. 

V. ORGANIZACJA KONKURSU, MIEJSCE I TERMIN : 

1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt 

2. Jedna szkoła lub jedna placówka kulturalna może delegować maksymalnie 3 osoby w jednej 

kategorii wiekowej. 

3. Zgłoszenia wyłącznie na załączonych kartach zgłoszeń należy przekazać bezpośrednio do GOK w 

Baborowie, 48-120 Baborów ul. Ratuszowa 2, tel 77 404 34 35 do dnia 30 września 2022r. 

4. Konkurs rozpocznie spotkanie uczestników w  Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie 20 

października 2022 roku o godzinie 9.00 

5. Na miejscu spotkania uczestnicy otrzymają kartki formatu A3 i A4, naczynia na wodę, twarde 

podkładki. 

6. Czas wykonania pracy- półtorej godziny zegarowej (od 10.00 do 11.30) 

7. Uczestnicy wykonują prace samodzielnie. 

8. Gotowe prace zostaną przekazane przez opiekuna grupy do komisji konkursowej. 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, dalej 

zwana Komisją. Komisję powołuje Organizator. 

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję. 

3. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej kategorii. 

4. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody w dniu konkursu po ogłoszeniu wyników przez 

Komisję Konkursową. 

5. Laureaci konkursu, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli 

odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora. 

6. Wszelkie próby kopiowania podczas konkursu prac plastycznych z urządzeń multimedialnych 

(telefony, tablety, itp.) lub innych przyniesionych ze sobą pomocy jednoznacznie dyskwalifikują 

uczestnika z konkursu. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883 ze nm.). 

2. Złożenie prac do Organizatora jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których jest mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.83), oraz zgody na publikacje w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie. 



3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięscy  

i przyznania nagród. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w 

celu reklamowych (w prasie, telewizji, plakatach, wystawach pokonkursowych). 

5. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie. 

 

OPERATOR XXI FESTIWALU KULTURY POWIATOWEJ 

CENTRUM KULTURY I SPORTU „Tkalnia” w Kietrzu, ul.Wojska Polskiego 14, 48-130 Kietrz. 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Gogolewska tel.: +48 77 485 4404, promocja@tkalniakietrz.pl 

Przesyłając zgłoszenie Uczestnik (a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny) 

wyraża zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM KULTURY I SPORTU „Tkalnia” w Kietrzu 

danych osobowych Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania 

oraz wizerunku i głosu w celach organizacji i promocji XXI Festiwalu Kultury Powiatowej poprzez 

udostępnienie w mediach społecznościowych, na stronie internetowej CKiS i w innych środkach 

masowego przekazu. 



 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Na podstawie 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, że; 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Kultury i Sportu “TKALNIA” w Kietrzu, ul. Wojska 

Polskiego 14, 48-130 Kietrz, nr tel. 77 485 44 04, adres e-mail: promocja@tkalniakietrz.pl 
2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do 

wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@glubczyce.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych w związku z organizacją i promocją działań realizowanych przez CKiS. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane 

będą w celu organizacji oraz promocji XXI 
Festiwalu Kultury Powiatowej w mediach społecznościowych, na stronie internetowej CKiS i w innych środkach 

masowego przekazu. 
4. Dane osobowe udostępnione na portalu społecznościowym Facebook i/lub w serwisie YouTube mogą być 

przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub też 

do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, z 
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; 
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
- prawo do usunięcia danych; 
- prawo do przenoszenia danych; 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) 
– w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 
7. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostaną 

zebrane. 
8. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 

 


