
 

Regulamin Ekologicznego Konkursu Plastycznego  

 „A, co jest ukryte w …” 
 

Przekształć przedmioty codziennego użytku, te które wyrzucasz czy nie zwracasz na nie 

uwagi,  w coś niekonwencjonalnego, w dzieło sztuki. Odnajdź w nich nowe piękno i wyraź je 

w formie artystycznej.   

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu LGD Korona Sądecka chętnych i 

zainteresowanych ekologią i sztuką. 

2. Organizator konkursu – Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu. Konkurs jest 

organizowany w ramach projektu pn. „Jestem eko” organizacja warsztatów tematycznych dla 

dzieci i młodzieży oraz konkursu ekologicznego połączonego z wystawą”. Zadanie 

realizowane w ramach programu, działanie  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. 

„Organizacja zajęć i konkursów o tematyce proekologicznej wraz z utworzeniem Kącika 

Małego Ekologa oraz Zielonego zakątka”. 

3. Cele konkursu: 

➢ zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej 

➢ propagowanie idei proekologicznego stylu życia 

➢ propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów 

➢ wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego  

➢ stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie, 

➢ upowszechnianie inicjatyw twórczych 

4. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  

 i ponadpodstawowych.  

5.  Obowiązywać będą kategorie wiekowe:  

➢ uczniowie z kl. I-III szkół podstawowych, 

➢ uczniowie z kl. IV-VI szkół podstawowych 

➢ uczniowie z klas VII- VIII oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych 

6. Techniki prac: 

➢ prace przestrzenne (instalacje, rzeźba – glina, plastelina, papier marche,  

gips, plastik, metal, wykorzystanie materiałów wtórnych itd.). 

➢ prace płaskie (rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane wykorzystanie 

materiałów wtórnych itd.) 

➢ Mile widziane eksperymenty artystyczne!!!! 

7. Format prac: 

➢ w pracach przestrzennych - min. wysokość 20 cm. 

➢ w pracach płaskich – min A3. 

8.  Ilość prac: jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

9. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy  oraz 

zawierającą dane: 

➢ Imię i nazwisko oraz wiek autora, 

➢ Informację z numerem telefonu opiekuna/ rodzica, 

➢ Imię i nazwisko opiekuna/rodzica. 



 

➢ Zgoda na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych. 

➢ Listę wykorzystanych w pracy materiałów. 

➢ Tytuł pracy. 

10. Terminy:  

➢ Zgłoszenie i dostarczania prac: od 14.09.2020r. do 24.09.2020r. 

➢ wystawy pokonkursowej: od 28.09.2020r. do 03.10.2020r.  (1 tydzień) 

➢ Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia  nagród zostanie 

przekazana na stronie internetowej GOK w Chełmcu. 

11. Informacje dodatkowe: 

➢ Prace dostarczone do organizatora w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków 

określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury. 

➢ Ilość uczestników konkursu ograniczona (max. 100 osób) do zakwalifikowania się do 

konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.  

➢ Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także 

wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat  

laureatów konkursu! 

➢ Decyzja Jury jest niepodważalna, niezaskarżalna i ostateczna!!!! 

➢ Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

12. Prace należy składać  w Urzędzie Gminy w Chełmcu.  

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu  

ul. Papieska 2  

33-395 Chełmiec 

Pok. Nr. 24. 

Tel. 18 443-33-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zgłoszenie pracy do konkursu 

 
 

Imię i nazwisko:  

 

Wiek   

 

Imię i nazwisko oraz nr. tel. 

opiekuna prawnego/rodzica 

 

 

 

Materiały użyte w zgłaszanej 

pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
 

                                                                

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie moich danych osobowych i danych 

osobowych mojego dziecka ………………………………………. (imię i nazwisko dziecka), zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach organizacji i promocji konkursu pn.” 

Ekologicznego Konkursu Plastycznego  „A  co jest ukryte w …” 

                                                                                                                                                                                                                          

 

…………………………………………………………….. 

                                                                                          (data, podpis) 

 



 

 
 

    

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.   Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w  (adres: Papieska 2, 33-395 

Chełmiec, telefon kontaktowy: 18 443-33-73). 

2.   W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-

mail: gok@chelmiec.pl 

3.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Ekologicznego Konkursu Plastycznego  

 „A  co jest ukryte w …” 

4.   Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5.   Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6.   Odbiorcą Pani/Pana/dziecka danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7.   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości  wzięcia udziału w konkursie. 

9.  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana/dziecka danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani/dziecko decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o 

czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                   

……………………………………… 

                                                                                                                                                     podpis 

 


