Konkurs Plastyczny
„Kolorowy List do Świętego Mikołaja”

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

ORGANIZATOR:

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
tel. 32 212-44-91 wew.19
www.kulturasuszec.pl
e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl
TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

do 22 listopada 2019 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

6 grudnia 2019 roku

WYSTAWA POKONKURSOWA:

6 grudnia 2019 - 20 stycznia 2020

REGULAMIN KONKURSU:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 3 do 9 lat do
udziału w konkursie na najpiękniejszy, wzruszający, śmieszny lub po prostu wyjątkowy List do
Świętego Mikołaja.
TEMATYKA:
Zadaniem uczestników konkursu jest narysowanie/napisanie listu do Świętego Mikołaja,
max format A4.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także
uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacyjnych. Do konkursu mogą przystąpić
uczestnicy indywidualni (prace zbiorowe nie będą oceniane).
Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko uczestnika,
 wiek uczestnika, klasę
 adres zamieszkania, adres do korespondencji,
 numer telefonu,
 nazwę przedszkola/szkoły/placówki do której chodzi dziecko,
 zgodę rodzica na udział w konkursie.
Pracę należy dostarczyć do 22 listopada 2019 roku do jednej z placówek:
 Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,
 Przedszkole Publiczne w Suszcu,
 Szkoła Podstawowa w Suszcu,
 Przedszkole Publiczne w Radostowicach,
 Szkoła Podstawowa w Radostowicach,






Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobielicach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce.

lub nadesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu (o terminie decyduje data
stempla pocztowego).
Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2019 roku
podczas spotkania ze św. Mikołajem w sali widowiskowej GOK w Suszcu.
Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Prace oceniane będą
w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym
II kategoria: dzieci z klas I - III
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni prace w dwóch kategoriach
wiekowych, w których to zostaną nagrodzeni trzej autorzy najpiękniejszych, najciekawszych
i niebanalnych listów. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie
przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.
Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 poziom emocjonalny listu/życzeń;
 wkład pracy własnej;
 estetyka pracy;
 staranność wykonania.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator nie będzie prezentował wszystkich
dostarczonych prac. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wygranej.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac. Prace nadesłane
na konkurs przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Galerii „OKO” lub/i na stronie internetowej
Organizatora konkursu www.kulturasuszec.pl
Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.
10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy
Ogrodowej 22
- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum
przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.
- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście laureatów konkursu
i ewentualnego dostarczenia nagrody.

