Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
ILUSTRATOR „Stefek Burczymucha”
1. Celem Konkursu jest kształcenie umiejętności słuchania tekstu oraz umiejętności interpretowania
wysłuchanego tekstu, jak również upowszechnianie idei głośnego czytania, rozwijanie wyobraźni twórczej
dzieci i kształcenie umiejętności plastycznych.
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Malawie (Filia Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Krasnem).
3. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci zamieszkałych na terenie Województwa Podkarpackiego,
w wieku:
- przedszkolnym (4-6 lat) – I kategoria,
- wczesnoszkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej) – II kategoria.
Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi dzieci, nigdzie wcześniej niepublikowanymi
i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z deklaracją
powyższych warunków.
5. Prace powinny być wykonane w formacie niemniejszym niż A3, w postaci prac płaskich i obejmować
interpretację utworu Marii Konopnickiej „Stefek Burczymucha”. W konkursie wezmą udział wyłącznie
prace będące interpretacją podanego utworu. Na stronie internetowej www.gokkrasne.pl zostanie
umieszczony w/w utwór w postaci audio, w wykonaniu grupy Okrągłe Kulki. Każda praca ma mieć
umieszczoną metryczkę, zawierającą imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę placówki delegującej na
Konkurs i konkursową kategorię wiekową.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi prawa do
wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji: udział w wystawie pokonkursowej, użycie w
Internecie, druk w dowolnej formie, promocja Konkursu i działalności GOKiB Krasne.
7. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez GOKiB Krasne swoich danych
osobowych.
8. Konkursowe prace (w oryginale) należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście lub przesyłając
pocztą tradycyjną, na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Krasne 743, 36-007 Krasne .
Termin składania prac upływa 31.10.2022 r.
9. W Konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia, w zależności od ilości prac.
10. Organizator do oceny prac, osobno w każdej kategorii, powoła Jury. Ocena Jury jest ostateczna.
Jednocześnie Organizator dopuszcza podział nagród inny niż tradycyjny.
11. O terminie i miejscu rozdania nagród Organizator powiadomi na stronie www.gokkrasne.pl.
Termin i forma rozdania nagród jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

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* zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
w zakresie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres i
miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych, dane o stanie zdrowia uczestnika, przeciwwskazania
uczestnika, co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych w celu realizacji zajęć oraz w celu
publikacji jego osiągnięć kulturalno-artystycznych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem.
...................................................................................................................................................................
(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 wizerunku uczestnika, 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. 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, na stronie internetowej GOKiB w
Krasnem oraz portalach społecznościowych GOKiB w Krasnem.
...................................................................................................................................................................
(data i miejscowość)
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
Oświadczam, że uczestnik, co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Konkursie.
...................................................................................................................................................................
(data i miejscowość)
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika zajęć organizowanych przez GOKiB
w Krasnem.
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 z siedzibą w budynku numer 743
w Krasnem (37-006), zwanym dalej GOKiB.
2. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w wyłącznie celu niezbędnym do uczestnictwa w inicjatywach kulturalnych
i artystycznych organizowanych przez GOKiB oraz w celu promocji działalności GOKiB i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika 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.

