
REGULAMIN  XXI WOJEWÓDZKIEGO 

PRZEGLĄDU DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ   

„CHOINKA JAK ZE SNU”  

Krasne 2020 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem. 

2. Patronat nad imprezą sprawują Starosta Powiatu Rzeszowskiego oraz Wójt Gminy Krasne. 

3. Konkurs „CHOINKA JAK ZE SNU”, jest kontynuacją WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU 

DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „ANIOŁ TĘCZOWŁOSY” i trwającego 

następne 10 edycji Konkursu „KOLĘDNICY - WĘDROWNICY” . Zmienia się tematyka 

prac, natomiast zasady kwalifikacji uczestników oraz świąteczny charakter uroczystości 

pozostaje niezmieniony.  

4. Cele konkursu : 

 Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z narodową  kulturą i obrzędowością 

regionalną. 

 Uwrażliwianie dzieci na wartości wynikające z dialogu międzypokoleniowego. 

 Integracja twórcza dzieci i młodzieży ze szkół i placówek kultury. 

 Pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 

 Rozbudzanie zainteresowania różnorodnymi technikami plastycznymi. 

5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych ośrodków kultury 

z  Województwa Podkarpackiego.  

6. Temat Konkursu „CHOINKA JAK ZE SNU”, dotyczy  dawnej oraz obecnej tradycji 

dekorowania domu drzewkiem bożonarodzeniowym stanowiącym nieodłączny element wystroju 

świątecznego , zakorzenionego na stałe w naszej kulturze. Obecność choinki dopuszcza rozmaite 

scenerie sytuacji związanych z przeżywaniem Świąt, jak uroczystość wigilijna w rodzinach, 

przygotowania do wypraw kolędniczych i cała  do zobrazowania niezwykła atmosfera radosnego 

oczekiwania na świąteczne przyjemności. 

7. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę. 

8. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje się na podstawie „Karty Zgłoszenia” stanowiącej 

załącznik numer 1 do Regulaminu. 

9. Każda praca powinna być na awersie opatrzona metryczką zawierającą nazwisko i imię autora, 

wiek, nazwą instytucji zgłaszającej oraz nazwisko  imię opiekuna artystycznego. Metryczka nie 

może przesłaniać pracy, lub w jakikolwiek sposób przeszkadzać w jej odbiorze artystycznym.  

10. Techniki płaskie i półpłaskie: malarstwo, wydzieranka, wycinanka, collage, itp./z wyłączeniem 

plasteliny i kompozycji z  nasion jako technik nietrwałych/ – w wypadku wszystkich prac 

preferowany jest format A3 i większe. 

11. Oceny i kwalifikacji do nagród dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Jury 

zastrzega sobie inny podział nagród niż powszechnie przyjęty. 

12. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 - klasy I – III  

 - klasy IV – VI 

 - klasa VII - VIII  

 



13. Prace należy składać do dnia 20 listopada /piątek / 2020 roku do godz. 17:00   

w siedzibie GOKiB w Krasnem. 

 

Prace można również nadesłać pod adres:   

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 

36-007 Krasne 743 

 

14. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i pamiątkowe  dyplomy ufundowane przez 

Powiat Rzeszowski i Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem. Przewiduje się 

pamiątkowe dyplomy dla opiekunów artystycznych . 

15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu grudnia i  zamieszczone będą na 

stronie internetowej www.gokkrasne.pl  oraz na profilu Facebook. Prace nagrodzone 

opublikujemy w formie zdjęć na naszej stronie internetowej j.w. 

16. Opiekunowie artystyczni są zobowiązani do zapoznania z wynikami obrad jury oraz do 

poinformowania swoich podopiecznych o wynikach konkursu. 

17. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w roku bieżącym  nie przewidujemy uroczystości otwarcia 

wystawy jak również przyjazdu laureatów. Nagrody i wyróżnienia  będzie można odebrać w 

naszej placówce w terminie podanym elektronicznie i telefonicznie. 

18. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. GOKiB Krasne zastrzega sobie prawo 

dysponowania pracami w celu dalszego ich eksponowania. 

19. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Biuro konkursu: 

GOKiB w Krasnem 

Tel. 17 2300347 

E mail :poczta@gokkrasne.pl 

Instruktor odpowiedzialna za Konkurs -  Irena Tuszyńska 

 

 

  

  



załącznik nr 1 

 

__________________, _ _ / _ _ / _ _ _ _ r. 
(miejscowość, data)  

KARTA ZGŁOSZENIA 

do XXI Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej 

„Choinka jak ze snu” Krasne 2020 

 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 

36-007 Krasne 743 

 

1. Imię i nazwisko autora __________________________________________________________________________________ 

2. Wiek i klasa autora _____________________________________________________________________________________ 

3. *Nazwa instytucji zgłaszającej: ___________________________________________________________________________ 

4. Telefon kontaktowy instytucji zgłaszającej/rodzica: ___________________________________________________________ 

5. *Adres e-mail instytucji zgłaszającej:_______________________________________________________________________ 

6. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego/rodzica______________________________________________________________ 

 

_____________________________________ 
(instytucja zgłaszająca) 

Wypełnia przedstawiciel ustawowy: 

 

Oświadczam, że zgłoszona praca plastyczna do konkursu „Choinka jak snu” jest wynikiem własnej twórczości mojego dziecka 

_____________________________________________________ i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które były ogłoszone w przeszłości.  

 

____________________________________ 
(podpis rodzica ) 

Działając jako przedstawiciel ustawowy ________________________________________ wyrażam zgodę, na nieodpłatne  
(imię i nazwisko dziecka) 

wykorzystanie pracy plastycznej mojego dziecka pt. _______________________________________________________,  
(nazwa pracy plastycznej) 

w ramach konkursu „Choinka jak ze snu” poprzez upublicznienie pracy podczas wystawy finałowej konkursu oraz utrwalanie jej 

wizerunku w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczenie go na stronie internetowej i profilach społecznościowych Organizatora, 

w gazetkach i na tablicach. 

 

____________________________________ 
(podpis rodzica ) 

W imieniu mojego dziecka, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

 

1. Przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 36-007 Krasne 743 (dalej: Organizator / GOKiB) 

2. W celu realizacji zadań statutowych, poprzez organizację zajęć kulturalnych, imprez i konkursów, a także w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa najmłodszych uczestników zajęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

3. W zakresie: 

 - Imienia i nazwiska dziecka; 

 - danych kontaktowych (telefon, e-mail) 

 - Wiek dziecka orasz szkoła i klasa do której uczęszcza, 

 - Wizerunku dziecka 

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach 

(wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

 

____________________________________ 
(podpis rodzica )  



Oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku 

Wyrażam zgodę na to, aby Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem z siedzibą w 36-007 Krasne 743 (dalej: Organizator) 

mógł nieodpłatnie korzystać z wizerunku mojego dziecka według następujących zasad: 

1) w celu wyróżnienia osiągnięć artystycznych, w ramach czego wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony zarówno 

w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na stronie internetowej i profilach społecznościowych Organizatora, 

w gazetkach i na tablicach, a także opublikowany w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w sposób pozwalający na rozpoznanie 

dziecka (imię, nazwisko, klasa);  

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* 

2) w celach pamiątkowych (archiwalnych) w ramach których wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony zarówno 

w formie zdjęć jak i filmów prezentujących różne przejawy codziennego funkcjonowania społeczności szkolnej - np. zajęcia 

sportowe, a następnie umieszczony na stronie internetowej i profilach społecznościowych Organizatora, w gazetkach i na 

tablicach, w kronikach i księgach pamiątkowych, na tableau przedstawiającym wizerunki uczestników zajęć oraz na nośnikach 

elektronicznych takich jak np. płyty CD i DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii Organizatora w sposób 

pozwalający na rozpoznanie dziecka (imię, nazwisko, klasa, okres uczestnictwa w zajęciach);  

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* 

3) w działalności promocyjnej Organizatora w ramach której wizerunek mojego dziecka zostać utrwalony w formie zdjęć, 

plakatów i filmów zachęcających do skorzystania z oferty edukacyjnej Organizatora lub zawierających informacje na temat 

oferowanego standardu prowadzenia zajęć kulturalnych, a następnie umieszczony (w zależności od potrzeb) na stronie 

internetowej i profilach społecznościowych, w gazetach i serwisach ogłoszeniowych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz 

na powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń; 

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* 

Niezależnie od wybranego celu, Organizator zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek dziecka wyłącznie z poszanowaniem jego 

wolnej woli oraz w sposób chroniący jego dobra osobiste - w szczególności jego dobre imię, w czym będzie na bieżąco 

współpracowała z rodzicami; 

Niniejsza zgoda jest udzielona bezterminowo, do momentu wycofania udzielonej zgody 

 

____________________________________ 
(Podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

*Uzupełnić jeśli właściwe 

**Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 36-007 Krasne 743, (dalej: Organizator / GOKiB). 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem: 

daneosobowe@gminakrasne.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOKiB realizacji zadań statutowych oraz umów zawartych z kontrahentami GOKiB, w pozostałych 

przypadkach osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.  

6. Odbiorcami danych osobowych jest potencjalnie nieograniczony krąg osób. 

7. Wizerunek oraz inne podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko klasa/osiągnięcie ), wykorzystane do wskazanych przez Państwa celów, będą przechowywane przez GOKiB bezterminowo, 

chyba że zdecydujecie się Państwo skorzystać z prawa do usunięcia tych danych zgodnie z treścią. 

8. Na zasadach określonych w RODO, posiadacie Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia jego danych osobowych. 

9. Macie Państwo prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody może skutkować równoznaczną rezygnacją z udziału w konkursie 

organizowanym przez GOKiB. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało dokonane na podstawie 

tej zgody przed dniem jej cofnięcia. 

10. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem wykorzystywania przez GOKiB danych osobowych Państwa dziecka macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

zajmującego się ochroną danych osobowych. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 12. 

11. Umożliwienie GOKiB wykorzystania danych osobowych dziecka, na zasadach wyrażonych w treści zgody, jest wyłącznie aktem Państwa dobrej woli wynikającej z chęci dzielenia się ze 

światem jego osiągnięciami, współtworzenia przez dziecko udokumentowanej historii GOKiB oraz umożliwienia GOKiB dalszego rozwoju poprzez udział dziecka w jej akcjach 

promocyjnych. Niewyrażenie zgody może się wiązać z równoznaczną rezygnacją z udziału z zajęć, konkursów i innych akcji organizowanych przez GOKiB; 

12. Dane osobowe Państwa dziecka nie będą przetwarzane automatycznie w tym nie będą przedmiotem profilowania.  

mailto:daneosobowe@gminakrasne.pl

