
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 „E-KARTKA WIELKANOCNA” 

 

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie 

TEMAT:  Kartka okolicznościowa ręcznie malowana w programie PAINT lub innym programie 
graficznym z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki 
świątecznej. 

CELE:  
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych, 
- doskonalenie zdolności obsługi programów użytkowych, 
- aktywizacja dzieci i młodzieży w środowisku pozaszkolnym. 

UCZESTNICY: Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropa. 

WARUNKI KONKURSU: 

- Każdy uczestnik może nadesłać 1 kartkę. 
- Projekt kartki dotyczy tylko i wyłącznie graficznego opracowania (bez życzeń). 
- Projekty w formacie JPG należy przesłać e-mailowo na adres: gokropa@wp.pl -  w temacie wiadomości 
należy wpisać: „KARTKA WIELKANOCNA 2020”, w treści podać imię i nazwisko autora pracy oraz nr 
telefonu kontaktowego. 
- Wraz z pracą należy przesłać uzupełnioną zgodę na udział w konkursie. Zgoda ta powinna zostać 
podpisana odręcznie przez rodzica/opiekuna, następnie zeskanowana. W przypadku braku skanera, 
dopuszcza się przesłanie czytelnej fotografii uzupełnionej karty. 

TERMINY: 

- Termin nadsyłania prac upływa z dniem 03 kwietnia 2020 r. 
- Rozstrzygnięcie konkursu wraz z publikacją wyników na stronie internetowej GOK: 
www.gokropa.iaw.pl nastąpi do dnia 17 kwietnia 2020 r. 
- Dla zwycięzców przewiduje się nagrody rzeczowe. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i jego ostatecznej interpretacji.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „E-KARTKA WIELKANOCNA” 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego „E-KARTKA WIELKANOCNA”, 

Organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie 

DANE UCZESTNIKA 

IMIĘ I NAZWISKO 

                    

                    

MIEJSCOWOŚĆ I NR DOMU                     

 
WIEK 

 

 

 

 

                    

 
 

TELEFON KONTAKTOWY DO 

RODZICA 

                    

 
OŚWIADCZENIE/ZGODA 

1. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu. 
2. Wyrażam zgodę na  udział mojego dziecka w konkursie plastycznym pn.  „E-KARTKA WIELKANOCNA”, organizowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Ropie.  
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych mojego 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 celu realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem 
dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora 
Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który 
dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu zamieszczenia wyników konkursowych na stronie internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie wraz z podaniem imienia i nazwiska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej mojego dziecka na stronie internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie, na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin niniejszego konkursu plastycznego. 
 
 
…………….…………………………….………………… 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

KARTA INFORMACYJNA 
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. 

1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38-312 Ropa 780, tel. 18 353 06 11, email: gokropa@wp.pl. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.   
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia 
swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych; 

– 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 warunkiem uczestnictwa w konkursie. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.  
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