
REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MLECZNA KRAINA KOTA MLECZYSŁAWA” 

MALAWA 2021 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka   

w Krasnem, placówka w Malawie.  

2. Cele konkursu : 

 Rozwijanie zainteresowań o tematyką mleka i jego właściwości 

 Nauka o zdrowiu i witaminach 

 Pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 

 Rozbudzanie zainteresowania różnorodnymi technikami plastycznymi. 

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych od 4 roku życia oraz 

uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Krasne. Dzieci wykonują 

pracę samodzielnie. 

4. Temat Konkursu- „MLECZNA KRAINA KOTA MLECZYSŁAWA”, z okazji 

Światowego Dnia Mleka (1 czerwca) uczestnicy wykonują pracę plastyczną, 

która przedstawiać będzie Mleczną Krainę - interpretacja tematu dowolna  

5. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę. 

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

stanowiącej załącznik numer 1 do Regulaminu. 

7. Każda praca powinna być na rewersie opatrzona metryczką zawierającą 

nazwisko i imię autora, wiek oraz telefon kontaktowy. 

8. Technika wykonywanych prac dowolna- może to być wyklejanka, wydzieranka, 

malowanka itp.  

9. Rozmiar pracy konkursowej to min A3 (mniejsze formaty nie zostaną poddane 

ocenie) – forma płaska lub półpłaska.  

10. Prace będą oceniane w 2 kategoriach: dzieci przedszkolne 4-6 lat oraz klasy 1-3 

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

organizatorów. Jury zastrzega sobie inny podział nagród niż powszechnie 

przyjęty. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 

12. Prace należy składać do dnia 31.05.2021 do godz. 15:00  

w siedzibie GOKiB w Krasnem  lub w GOKiB w Malawie                                  

      Prace można również nadesłać pod adres:   

 



      Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 

      Krasne 743 200, 36-007 Krasne 

       

lub 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem placówka w Malawie 

Malawa 200, 36-007 Krasne 

                                                                                                       

13. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe 

14. GOKiB w Krasnem na stronie internetowej oraz FB poinformuje o dacie  

i godzinie odbioru nagród- w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

15.  GOKiB w Krasnem placówka w Malawie zastrzega sobie prawo do 

dysponowania pracami w celu dalszego ich eksponowania i promocji konkursu. 

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

 

Biuro konkursu: 

GOKiB w Krasnem placówka w Malawie 

Malawa 200 

Instruktor prowadząca konkurs Paulina Głowiak - Tel. 17 23 00 350 

 

  



 

załącznik nr 1 

…………………………………………. 

(data i miejscowość)  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu „MLECZNA KRAINA KOTA MLECZYSŁAWA” 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, placówka w Malawie 

36-007 Krasne , Malawa 2021 

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko autora………………………………………………………. 

2. Wiek i klasa autora………………………………….……………………….. 

3. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………. 

4. Telefon kontaktowy: ………………..……………………………………….. 

5. Adres e-mail: ……………………………….……………………………….. 

 
 

 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662), oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkurs/autora pracy w zakresie: imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna co do 

którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym 

„Mleczna Kraina Kota Mleczysława” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, 

placówka w Malawie.  

 

 

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

(data i miejscowość)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku. 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 932) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Bibliotekę w Krasnem, placówka w Malawie wizerunku uczestnika przeglądu/autora pracy oraz pracy, 

co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych – w celu publikacji jego osiągnięć 



kulturalno-artystycznych oraz w celu promocji działalności kulturalno-artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki w Krasnem placówka w Malawie. Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie wizerunku może 

odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć i nagrań audiowizualnych w kronice, gazetkach i gazetach, 

kalendarzach oraz tablicach wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, placówka w 

Malawie na stronie internetowej GOKiB w Krasnem oraz portalach społecznościowych GOKiB w Krasnem.  

 

 

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

(data i miejscowość)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika w konkursie plastycznym 

„Mleczna Kraina Kota Mleczysława” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i 

Bibliotekę w Krasnem, placówka w Malawie.  
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 

placówka w Malawie siedzibą w budynku numer 200 w Malawie (37-006), zwanym dalej GOKiB w 

Krasnem, placówka w Malawie. 

2. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do uczestnictwa „Mleczna 

Kraina Kota Mleczysława” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, 

placówka w Malawie oraz w celu promocji działalności GOKiB, placówka w Malawie i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom.  

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z uczestnictwem 

w zajęciach realizowanych przez GOKiB placówka w Malawie 

 

 
 
Zgoda na wykorzystanie pracy konkursowej w konkursie „Mleczna Kraina Kota 

Mleczysława”, Malawa 2021r. 
 

Niniejszym działając, w imieniu własnym / jako rodzic / opiekun prawny 

___________________________________(imię i nazwisko osoby/dziecka) Wyrażam zgodę na:  

 

1. Wystawienie przez organizatora –(Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, placówka w 

Malawie) zgłoszonej pracy konkursowej do konkursu „Mleczna Kraina Kota Mleczysława” 

Powyższa zgoda udzielona jest na czas trwania i organizacji wystawy, nieodpłatnie i bez ograniczeń 

podmiotowych i przedmiotowych.  

2. Na  wykonanie i przetwarzanie zdjęć pracy konkursowej oraz publikację ich zdjęć na 

stronie internetowej i profilach  społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na tablicach wewnątrz 

budynku, a także opublikowany przez GOKiB  Krasne w  biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i 

ogólnopolskiej 

. 

Powyższa zgoda udzielona jest na czas  nieokreślony, 

nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.  Zgoda obejmuje bezpłatne, na czas wystawy, 

wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich polach eksploatacji  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

. 

Oświadczam, że  praca konkursowa została wykonana przez uczestnika samodzielnie i posiada przez 

wykonawce wszelkie prawa. 

. 

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

(data i miejscowość)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


