
Regulamin konkursu plastycznego 
„Koszyczek Wielkanocny” 

 
 
1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Lipce 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce. 
 
2. PRZEDMIOT KONKURSU: 
 Własnoręcznie wykonana praca plastyczna pn.: „Koszyczek Wielkanocny”. 
 
3. CELE KONKURSU: 

• propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi 

• rozwój wyobraźni oraz pobudzanie twórczej aktywności 

• stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej. 
 
4. UCZESTNICY: 
 Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu gminy Lipka. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

• każda rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę 

• kompozycja płaska 

• praca wykonana techniką dowolną z wykorzystaniem papieru, kartonu, bibuły, plasteliny,    
tkaniny itp. 

• praca wykonana na sztywnej kartce: brystolu 

• wymiar pracy: A4 

• wszystkie elementy pracy złożonej na konkurs muszą być wykonane własnoręcznie 

• do pracy należy dołączyć metryczkę zawierająca następujące informacje: nazwisko rodziny, 
nr telefonu. 

 
6. TERMINY: 

• pracę wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce      
do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 15.30 

• rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 05 kwietnia 2023 r.                 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipce 

 
7. OCENA PRAC: 

• prace zostaną ocenione przez komisję konkursową 

• komisja zastosuje następujące kryteria oceny: samodzielność, estetyka wykonania,    
nowatorskość, walory artystyczne, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu                 
i regulaminem. 

 
 
 



8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
  Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.goklipka.pl. 
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach 
wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, na stronie internetowej Organizatora                         
oraz w mediach społecznościowych. 
 
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 
 Administratorem danych osobowych gromadzonych w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty 2, 77-420 
Lipka . 
 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie                             
oraz identyfikacji uczestników Konkursu. 
 Właściciel danych lub rodzic/opiekun dziecka ma prawo żądać od Administratora danych 
wglądu, modyfikacji oraz usunięcia. 
 Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO 
będzie informował o podmiocie przetwarzającym. Inspektor Ochrony Danych kontakt e-mail:   
biuro@iodopila.pl 
 Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych 
przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych 
w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji 
konkursu lub idei konkursu. 
 
  Zgodnie z RODO, czyli 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 
(Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119) przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania kopii danych; sprostowania (poprawienia) swoich danych; usunięcia, ograniczenia lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Powyższe prawa można realizować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania 
określonego w formularzu pkt. I celu. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania 
zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu  
i na podstawie wskazanej wyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu ADO przestanie przetwarzać 
dane, chyba, że będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które  są 
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, roszczenia lub obrony roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą 
przetwarzane do czasu, aż zgoda zostanie wycofana lub do czasu jej zdezaktualizowania. Odbiorcami 
danych są podmioty współpracujące w realizacji celu. 
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