Regulamin konkursów:
„Palma Wielkanocna”
„Pisanka Wielkanocna”
1. Organizator konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie
2. Cele konkursu:
- propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi,
- wymiana wiedzy na temat własnoręcznego zdobienia pisanek oraz tworzenia palm,
- popularyzacja różnych technik plastyki obrzędowej poprzez zachęcanie dzieci
i młodzieży do kontynuowania oraz upowszechniania tradycji zdobienia pisanek,
- zainteresowanie odbiorców pisanką i palmą wielkanocną jako dziełem sztuki
ludowej.
3. Przedmiot konkursu:

- Palma Wielkanocna
- Pisanka Wielkanocna
4. Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z terenu gminy
Korczyna.
2. Technika prac dowolna. W kategorii pisanka - pisanki mogą być różnej wielkości. Każdy
uczestnik może zaprezentować maksymalnie 3 pisanki.
3. Jury oceniając prace zwróci uwagę na: nawiązanie do tradycji świątecznej,
pomysłowość, staranność wykonania, samodzielność wykonania, wrażenia artystyczne.
4. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
5. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
6. Prace oceniane zostaną wyłącznie w kategorii prac indywidualnych, w następujących
kategoriach wiekowych: Przedszkole, Szkoła Podstawowa kl. I-III, Szkoła Podstawowa kl. IV
- VI, Szkoła Podstawowa kl. VII – VIII oraz łączona kategoria Szkół Ponadpodstawowych i
dorosłych.
Opis pracy w przypadku dzieci powinien zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, szkołę,
imię i nazwisko opiekuna plastycznego, numer telefonu do rodzica lub opiekuna.
Dorośli proszeni są o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

7. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
8. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu artystycznego
prac.
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do GOK wraz
z pracami konkursowymi: zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na
przetwarzanie wizerunku.
5. Termin:
Ze względu na zasady bezpieczeństwa wykonane i podpisane prace należy dostarczyć, po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, do Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie
Dwór Szeptyckich, ul. Spółdzielcza 20, w terminie do 22 marca 2021 r.
Prace po terminie nie będą przyjmowane!
Uczestników konkursu: „Palma Wielkanocna” zapraszamy do zaprezentowania palm podczas
procesji w Niedzielę Palmową w Sanktuarium św. J. S. Pelczara w Korczynie.
Prace konkursowe wystawione będą w Galerii Dworu Szeptyckich od 23.03. do 30.03.2021
r.
Odbiór
prac,
po
wcześniejszym
umówieniu
się
telefonicznym,
w dniach od 31.03. do 02. 04. 2021 r.
O terminie podsumowania i wręczenia nagród laureaci oraz opiekunowie poinformowani
zostaną oddzielnym pismem lub telefonicznie. W sprawach nie objętych regulaminem
decyduje organizator.
6. Informacje:
Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie
tel. 13 43 543 84, 134354080 wew. 29, gok.imprezy@korczyna.pl

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Korczynie prawa do wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: publiczne
wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych,
reklamowych, w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, katalogach i innych, związanych z prowadzoną
działalnością. W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje zgodnie
z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych osoby, której dane dotyczą.
Miejscowość i data:……………………………

Numer telefonu: .......................................

Imię i nazwisko uczestnika:….................................................................
Podpis uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego/rodzica:
………………………………………………..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: udziału w konkursie „Pisanka
Wielkanocna, Palma Wielkanocna” organizowanego przez administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Rynek
18a, 38-420 Korczyna, tel. 13 43 543 84:
1. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: iodkorczyna@gmail.com;
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOK w Korczynie podanie danych osobowych może być wymogiem
ustawowym, warunkiem umownym lub dobrowolnie wyrażoną zgodą.
5. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOK w Korczynie mogą być wyłącznie podmioty i inne
orany publiczne których udział w realizacji prawnie nałożonego obowiązku na jednostkę jest niezbędny: np. operator
pocztowy, bank, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Gminy w Korczynie;
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz
przez okres wymaganej archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie
danych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.
Miejscowość i data:……………………………

Numer telefonu: .............................

Imię i nazwisko uczestnika: …………….........................................

Podpis uczestnika, w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego/rodzica:

……………………………………

