
 

 

 

Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka 
przeszłości i zwiastunka przyszłości.  

                                                                                           Tytus Liwiusz 

                             

                            Regulamin 

Konkursu Plastycznego na projekt kartki pocztowej o tematyce 
patriotycznej 

 

Drodzy uczestnicy! Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. 

 

Z Gorlic niepodległościowa kartka pocztowa! 

 

Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie motywu kartki pocztowej 
związanej z odzyskaniem niepodległości, ze szczególnym naciskiem na lokalne 
wątki, historie i postaci związane z Ziemią Gorlicką. 
 
1. Organizatorzy Konkursu: 

 Gorlickie Centrum Kultury 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach 

 Urząd Miejski w Gorlicach 
 
2. Cele Konkursu: 

 wspieranie postaw twórczych, oraz poszukiwanie nowych form i środków wyrazu 
artystycznego, 

 zachęcenie młodych - dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk i kręgów   
kulturowych do twórczej refleksji nad historią, otaczającym światem i do dialogu  
o wspólnych wartościach, 

 kształtowanie postaw pro społecznościowych, troska o wypracowanie w młodym 
pokoleniu patriotyzmu lokalnego, 

 wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży, 

 budowanie świadomości i tożsamości regionalnej,  

 promocja Ziemi Gorlickiej, Gorlic - naszego miasta i jego ciekawej historii. 
 
 



 

 

 
 
3. Format i technika wykonania: 
 
Format A4, technika płaska, dowolna – rysunek, malarstwo, college, grafika.  
 
 
4. Zasady uczestnictwa: 
 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych  
z terenu powiatu gorlickiego - Przedszkoli, Szkół Podstawowych, oraz do dzieci, młodzieży  
i osób dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością z  placówek opiekuńczych z terenu Ziemi 
Gorlickiej. 
 
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 
 

 Kategoria I: przedszkola 

 Kategoria II: klasy  I-IV   Szkoły Podstawowej 

 Kategoria III: klasy V-VIII Szkoły Podstawowej 

 Kategoria IV: dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 12 roku życia 

 Kategoria V: osoby z orzeczoną niepełnosprawnością po ukończeniu 12 roku 
życia. 
 

5. Wyniki konkursu, nagrody: 
 
Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu, spośród prac 
zgłoszonych w każdej z pięciu kategorii, wyłoni po trzech laureatów, którzy otrzymają 
nagrody rzeczowe (łącznie 15 laureatów). 
 
Spośród 15 nagrodzonych prac, jury wybierze także 5 prac, które zostaną wydrukowane  
w formie kartki pocztowej (500 sztuk każda) i będą bezpłatnie dostępne dla mieszkańców 
oraz przyjezdnych w Gorlickim Centrum Kultury oraz w Pawilonie Historii Miasta Gorlice. 
 
6. Terminy: 
 
Prace przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 18 października 2019 
roku w Gorlickim Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice. 
 
Publikacja wyników Konkursu odbędzie się 25 października 2019 r. na stronie 
internetowej Gorlickiego Centrum Kultury oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach.  
 
Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród odbędą się w Pawilonie 
Historii Miasta w Gorlicach – 5 listopada 2019 r., godz. 16.00. Wystawa prezentowana 
będzie w Pawilonie Historii Miasta Gorlice w okresie od 5 listopada do 29 listopada 2019 r. 
 
Okolicznościowe pocztówki będą do odebrania bezpłatnie w Pawilonie Historii Miasta 
od dnia 6 listopada 2019 r. 
 
 
7. Postanowienia końcowe: 
 
Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Wszystkie 
nadesłane prace, w tym nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora, który 



 

 

ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach 
eksploatacji w nieograniczonym zakresie. 
 
Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny składając swój podpis na karcie zgłoszenia 
oświadcza że: 

 Posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na organizatora w zakresie 
niezbędnym do jego publikacji/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać 
spełnione przy jego publikacji w wersji drukowanej. 

 
 
Do pracy należy dołączyć:/ wg. otrzymanych wzorów / 
                                               Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
                                               Informację dotyczącą ochrony danych osobowych   
                                               Kartę zgłoszenia 
 
Prace nadesłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestnika 
konkursu. 
 
W konkursie prace zbiorowe nie będą  oceniane. 
 
Bardzo prosimy o trwałe umocowanie przy pracy karty zgłoszenia, wraz z oświadczeniem 
rodzica/ opiekuna bądź pełnoletniego uczestnika.  
 
8. Ochrona danych osobowych 
 
8.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana 
dziecka/podopiecznego jest organizator - Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 
Gorlice tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl. Przetwarzanie danych odbywać się 
będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1).   
 
8.2 Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych  nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do inspektora ochrony 
danych są następujące tel. 18 35 51 220, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl.  
 
8.3 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu, a także w celach promocyjnych GCK.  
 
8.4 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w konkursie.  
 
8.5 Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  
 
8.6 Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  
a) imię i nazwisko, 
b) wiek, klasa 
c) adres korespondencyjny,   
d) adres e-mail,  
e) numer telefonu,  
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f) nazwa szkoły/placówki, klasy,  
g) imię i nazwisko opiekuna,  
 
8.7 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do 
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu,  cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 
8.8 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
 
8.9 Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
  
8.10 Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym  
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
  
8.11 Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji działań w ramach konkursu.  
8.12 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych.  
8.13 Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
 
 
 
 

Zapraszamy serdecznie do udziału! 
 

 

 
 
 


