
 
 

Organizatorzy konkursu: Urząd Gminy Terespol oraz Gminne Centrum Kultury w Kobylanach 
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 411 20 60, e-mail: biurogck@gminaterespol.pl 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Urząd Gminy Terespol oraz Gminne Centrum Kultury w Kobylanach. 

 

CELE KONKURSU: 

1. Upamiętnienie 30-tej rocznicy odrodzenia się Samorządu Terytorialnego w Polsce. 

2. Upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Terespol wiedzy na temat 

Samorządu Terytorialnego w Polsce. 

3. Promowanie wśród młodego pokolenia idei samorządności i postaw obywatelskich, jako 

podstawowych elementów demokracji. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Temat pracy plastycznej: „30 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce na przykładzie Gminy 

Terespol”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii klas: I – IV szkół podstawowych. 

3. Pracę plastyczną można wykonać dowolną techniką, na dowolnym materiale, w formacie A3 

lub A4.  

4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.  

5. Warunkiem udziału w konkursie jest doręczenie lub przesłanie do siedziby GCK pracy plastycznej 

wraz z kartą zgłoszenia wypełnioną przez rodzica/opiekuna. 

6. Pracę plastyczną należy dostarczyć do siedziby GCK, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1,  

21-540 Małaszewicze do dnia 21 grudnia 2020r.  

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane jedynie w celach konkursowych i nie zostaną 

udostępnione osobom trzecim. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

ich podania skutkuje utratą prawa do udziału w konkursie. 

 

OCENIANIE PRAC I NAGRODY: 

1. Prace plastyczne będą oceniane pod kątem: samodzielności, zrozumienia tematu, jasności 

przekazu oraz walorów estetycznych. 

2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni 

zwycięzcę oraz przyzna drugie i trzecie miejsce. 

3. Laureat Konkursu oraz osoby, który zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają nagrody 

rzeczowe ustalone przez organizatora. Ponadto wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na portalu 

społecznościowym organizatora w dniu 30.12.2020r. 

5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy GCK pod numerem tel. 83 411 20 63. 
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POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

1. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na publikację pracy 

plastycznej na stronie internetowej i profilu społecznościowym organizatora. 

2. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich na organizatora. 

3. Klauzula informacyjna:  

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem danych osobowych jest 

Gminne Centrum Kultury w Kobylanach, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze, 

adres e-mail: biurogck@gminaterespol.pl; Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 

(IOD) – Panią Martę Daniluk, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych 

osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: mdaniluk@gminaterespol.pl 

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO, czyli na podstawie 

dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym 

poniżej. 

Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez lub Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi 

uczestników oraz zapewnienia prawidłowej organizacji, w tym rozliczenia, prowadzenia 

dokumentacji, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane  

do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych  

w zakresie realizacji powyższego zadania. 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu 

do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana  dane  nie będą  przetwarzane w sposób  

zautomatyzowany, w tym  również profilowane. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
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