
 

REGULAMIN 

RODZINEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Domowa dowolność czytania” 
  

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego 

„Domowa dowolność czytania”. 

2. Konkurs organizowany w ramach projektu "Tu, czy tam? Czytamy! " (Projekt dofinansowano 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 

3. Celem konkursu jest: 

- popularyzacja polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej,  

- pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci w oparciu o lekturę , 

- kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki, 

- wzmacnianie więzi rodzinnych. Stwarzanie okazji do wspólnego, twórczego działania, 

-  umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być Rodziny – dzieci i młodzież (przedszkolaki, uczniowie szkół 

podstawowych) wraz z rodzicami(opiekunami) z województwa podkarpackiego.  

5. Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie dowolnej polskiej bajki, baśni, legendy, 

opowiadania, powieści lub wiersza. 

6. Prace wykonane dowolna techniką, w dowolnym formacie (wymiary pracy zależą wyłącznie od 

inwencji autorów)wraz z kartą zgłoszeń (Załącznik nr 1) i oświadczeniami (Załącznik nr 2) należy 

składać do 15 października 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

lub przesłać na adres: 

                             Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

                             Skołyszyn 283                          

                             38-242 Skołyszyn 

                             z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY   

7. Każda Rodzina może zgłosić do konkursu 1 pracę. 

8. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu. 

9. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe (dla dzieci i rodziców). Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

10. Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów: 

  pomysłowość i oryginalność; 

 zastosowanie technik umożliwiających działanie wszystkim członkom rodziny, zwłaszcza 

najmłodszym; 

 estetyka wykonania, ogólny wyraz artystyczny 

11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 roku, o którym laureaci  konkursu zostaną 

powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa 

prac konkursowych. 

13. Wszystkie prace złożone w Konkursie stają się własnością Organizatora. Autorzy prac 

przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie tj. prawa do publikacji dzieła. 

14. Przekazanie prac konusowych oznacza jednocześnie, że przekazujący nie naruszają praw 

autorskich osób trzecich. 

15. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian 

w regulaminie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO REGULAMINU RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Domowa dowolność czytania” 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Rodzinny konkurs plastyczny  
„Domowa dowolność czytania” 

 

 

1. Tytuł i autor zilustrowanej bajki, baśni, legendy, opowiadania, powieści lub wiersza * 

..................................................................................................................................................... 

2. Autorzy: 

a) Imię i nazwisko (pierwszego) dziecka/wiek dziecka* 

..................................................................................................................................................... 

b) Imię i nazwisko (drugiego) dziecka/wiek dziecka 

..................................................................................................................................................... 

c) Imię i nazwisko (trzeciego) dziecka/wiek dziecka 

..................................................................................................................................................... 

d) Imiona i nazwiska kolejnych dzieci/wiek dzieci 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

e) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

....................................................................................................................................................... 

f) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

....................................................................................................................................................... 
3. Kontakt: 

Adres domowy rodziny* 

.................................................................................................................................................... 

 

Telefon kontaktowy* 

......................................................................................................................................................... 

 

 

.................................................................................................... 

(Data i podpis rodzica/opiekuna)* 
* dane obowiązkowe 

 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

przez GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE wizerunku 

mojego i mojego dziecka /mojego podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form 

utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE. Wizerunek będzie rozpowszechniany 

wyłącznie materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz na fanpage GOKiCz i projektu "Tu, czy tam? Czytamy!" 

 

 

 

................................................... 

podpis rodzica / opiekun 
 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO REGULAMINU RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Domowa dowolność czytania” 

Imiona i nazwiska uczestników konkursu: 

 

.................................................................................................................................................... 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez GMINNY OŚRODEK KULTURY 

I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. 

„Domowa dowolność czytania” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię i nazwisko 

rodzica / opiekuna, dane kontaktowe . 

............................................ 
data i podpis rodzica / opiekuna  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY 

I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE,  z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@skolyszyn.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych oraz  : 

a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Domowa dowolność czytania” 

b) odebrania nagrody w konkursie  

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych w zakresie jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może 

skutkować brakiem możliwości realizacji usługi. 

 

 

zapoznałam / zapoznałem się 

 

.............................................................................................. 

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna 


