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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HUMANISTYCZNO- PLASTYCZNEGO 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI 

„11 LISTOPADA- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” 
 

 

W dniu 11 listopada obchodzimy święto odzyskania Niepodległości. Tego dnia upamiętniamy 

nie tylko odzyskanie Niepodległości po 123 latach niewoli, ale również czcimy pamięć osób, 

które dla Ojczyzny złożyły najwyższą ofiarę swojego życia. Dzięki heroicznej postawie naszych 

przodków możemy dzisiaj cieszyć się wolnością, a także kultywować rodzimą tradycję i kulturę. 

W związku ze zbliżającym się świętem narodowym, zapraszamy najmłodszych mieszkańców 

Naszej Gminy do udziału w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury  

pod  patronatem honorowym Wójta Gminy Nozdrzec. 

 

 

ORGANIZATOR: 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu 

 

 CELE KONKURSU: 

Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzenie zainteresowania historią 

Rzeczypospolitej Polskiej, budowę szacunku wobec Ojczyzny oraz bohaterów i symboli narodowych.  

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych i tematycznych: 

 

1. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz kl.0 - Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej - dowolna 

technika plastyczna (np. wyklejanka, wydzieranka, rysunek ołówkiem, flamastrami, różnymi kredkami 

czy farbami itp.), format A4. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane 

prace wykonane  na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny, grafiki komputerowe. 

 

2. Dzieci klas I-III- Godło Rzeczypospolitej Polskiej- orzeł biały w złotej koronie na czerwonym tle, 

dowolna technika plastyczna (np. wyklejanka, wydzieranka, rysunek ołówkiem, flamastrami, różnymi 

kredkami czy farbami itp.), format A4. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą 

dopuszczane prace wykonane  na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny, grafiki 

komputerowe. 
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3. Uczniowie klas IV-VI- bohaterowie niepodległości; praca musi przedstawiać jednego z bohaterów 

niepodległości- dowolna technika plastyczna (np. wyklejanka, wydzieranka, rysunek ołówkiem, 

flamastrami, różnymi kredkami czy farbami itp.), format A3. Dopuszcza się tylko prace wykonane 

na papierze. Nie będą dopuszczane prace wykonane  na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace 

z plasteliny, grafiki komputerowe. 

 

4. Uczniowie klas VII-VIII- wypracowanie, rozprawka na temat: "Patriotą można być zarówno  

w czasie wojny, jak i pokoju. Podaj trzy argumenty: z literatury, historii i własnej obserwacji",  

co najmniej 2 kartki (4 str.) A4. Dopuszcza się tylko prace napisane na komputerze. 

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu lub do placówki 

najbliższej Biblioteki Publicznej, natomiast wypracowania tj. rozprawki można złożyć również  

w pliku pdf za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: goknozdrzec@op.pl. Wszystkie prace 

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 10 listopada 2020 (wtorek),  do  godz. 12:00.  

Uwaga! Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie 

i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. 

 

KRYTERIA OCENY PRAC  

Przy ocenie prac plastycznych pod uwagę  będzie brana estetyka, oryginalność i pomysłowość  

oraz samodzielność  wykonania.  

Przy ocenie pracy pisemnej pod uwagę będzie brana  zgodność  prac z tematyką Konkursu, 

poprawność stylistyczna i językowa oraz  samodzielność i oryginalność pracy. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 

O wynikach Konkursu i terminie oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub e-mailem. Organizator zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku braku 

złożenia odpowiednich prac. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody, pamiątkowe 

dyplomy i pucharki za miejsca I - III w danej kategorii wiekowej. Organizatorzy dopuszczają, także 

przyznanie wyróżnień w każdej z kategorii. 
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PUBLIKACJA ZDJĘĆ 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na przenośnej wystawie, którą będzie można obejrzeć  

w Urzędzie Gminy Nozdrzec  i Gminnej  Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze oraz 

Filiach do końca roku. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział  

w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac 

konkursowych w ramach działalności Organizatora.   

UWAGI DODATKOWE 

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości 

rozstrzygnięcia konkursu. 

Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 

Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.   

 Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, w związku z udziałem w Konkursie 

zgodnie z Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą  

w 36-245 Nozdrzec 63, 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 

ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja 2018 r.  

na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.m1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”; 

b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23ust. 1 pkt 2 

UODO,  

a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz; 

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne 

reklamacje,  

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

f RODO.5 

3.  Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.  
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4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi  

na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie  

i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: iodo.gok.kontakt@wp.pl; 

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych; 

c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 

2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. 

Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników  

w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail. 

8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust.2 powyżej.  

9.  W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem 

danych pod adresem e-mail: : iodo.gok.kontakt@wp.pl. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

Kategoria:    

      przedszkole;    kl. "0";         kl. I- III;  kl. IV- VI;            kl. VII-VIII 

*  podkreśl  właściwą kategorię 

  

 

GMINNY KONKURSU HUMANISTYCZNO- PLASTYCZNEGO 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI 

„11 LISTOPADA- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” 
 

 

Uczestnik: 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

Szkoła…………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia / klasa.......................................................................................................................... 

Opiekun prawny uczestnika: 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

 

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika 

samodzielnie i jest on jej jedynym autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział  

w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu  moich danych 

osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.). 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

………………………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 


