
 

REGULAMIN 
KONKURSU                                                         

Projekt rzeźby „Leśne zwierzęta” 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Radujmy się śpiewem” 

– śpiew w śląskiej tradycji codziennego życia.                             

Promocja śląskiego folkloru. 

 

I. Cele konkursu: 

 

• Promowanie tradycji rzeźbiarskich wśród dzieci i młodzieży.  

• Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych.  

• Rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.  

• Zachęcanie do odkrywania i rozwijania wrażliwości estetycznej.  
 
 

II. Regulamin konkursu 

 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu rzeźby nieprzekraczająca w żadnym ze 
swoich wymiarów – (szerokość, głębokość, wysokość) 30 cm.  

• Prace konkursowe powinny być wykonane w tematyce: Leśne Zwierzęta.  

• Zgłoszone prace powinny być wykonane w masie solnej 

• Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 8 lat, 9-12 lat i 13 – 18 lat.  

• Każdy młody artysta może zgłosić jedno dzieło. 

• Termin składania prac do 15 czerwca 2022 r. w siedzibie GOKiR Świerklany. 

• Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest dostarczenie wszystkich wymaganych 
dokumentów na podany przez Organizatora adres e-mail: biuro@gokir.swierklany.pl lub 
dostarczenie ich do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach 

• Prace powinny być dostarczone osobiście wraz z dokładnym opisem, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.  

• Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.  

• Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie konkursu nie będą podlegały 
ocenie.  

• Udział w konkursie jest bezpłatny. 

• Wszystkie informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie Organizatora 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac oraz nadesłanych 
dokumentacji prac w prasie, telewizji, mediach społecznościowych, katalogach, 
informatorach i na plakatach w celach promocji konkursu. 

• Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 
oraz z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną RODO 
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III. Ogłoszenie wyników konkursu 
 

• Prace konkursowe będą oceniane przez komisję składająca się z artystów rzeźbiarzy 

• Kryteria oceny pracy konkursowej – zgodność prac z Regulaminem Konkursu, kreatywność, 
estetyka wykonania pracy, możliwości techniczne. 

• Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej możliwość odwołania. 
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 czerwca 2022 r. podczas podsumowania Pleneru 

Rzeźbiarskiego na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jankowicach. 
• Wyłoniony projekt rzeźby zostanie wykonany przez profesjonalnego rzeźbiarza w drewnie,  

a następnie zostanie umieszczony na ternie gminy Świerklany. 
• Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

 
IV. Postanowienia końcowe 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny 

• Konkurs może zostać nie rozstrzygnięty bez podania przyczyny. 

 
Klauzula RODO 

 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) 

informujemy, iż: 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji                      

w Świerklanach, ul.Kościelna 85, 44-266 Świerklany. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) e-mail: iodo@marwikpoland.pl 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA. 

1. Dane Pani/Pana przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych  

bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, 

bądź spełnienia przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach obowiązków 

określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest 

stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe 

nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach 

przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 

oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020, poz. 164 z 

późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe 

mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej 

sprawy. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

3) usunięcia danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) przenoszenia danych osobowych, 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze 

ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do 

cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej 

wycofania. 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 

1) ustawowym, 

2) umownym, 

3) warunkiem zawarcia umowy, 

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, 

nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 

przewidzianymi przepisami prawa. 

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie 

będziemy mogli wykonać takiej umowy. 

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda 

Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

 

  



KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Projekt rzeźby „Leśne zwierzęta” – konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury                    
i Rekreacji w Świerklanach 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Radujmy się śpiewem” 

– śpiew w śląskiej tradycji codziennego życia.                             

Promocja śląskiego folkloru. 

 

 
Imię i Nazwisko dziecka 

 

 
Imię i Nazwisko rodzica 

 

 
Adres 

 

 
Numer kontaktowy 

 

 
Wiek 

 

 
Placówka 

 

 
Nauczyciel prowadzący 

 

 
Temat pracy 

 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.  
 
 

………………………………………. 
Data i podpis opiekuna/rodzica 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Świerklanach, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla 
potrzeb przeprowadzenia konkursu. 

 
 

………………………………………. 
Data i podpis opiekuna/rodzica 

 
 
 

 


