
REGULAMIN KONKURSU PLASTYKI OBRZĘDOWEJ NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ 

1. Organizatorem Konkursu jest Gorlickie Centrum Kultury – Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča 

w Gorlicach.  

2. Konkurs Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 

i średnich z terenu powiatu gorlickiego. 

3. Celem konkursu jest zachowanie elementów twórczości ludowej, rozbudzenie zainteresowań tradycyjną 

sztuką plastyczną oraz pełniejsze poznanie przez uczestników form kultury regionalnej. 

4. Przedmiotem konkursu są pisanki wykonane w technikach tradycyjnych, o motywach zdobniczych 

utrwalonych tradycją na terenie powiatu gorlickiego. 

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na konkurs dwie pisanki wykonane własnoręcznie jedną spójną 

techniką plastyczną. 

6. Warunkiem zgłoszenia pracy do konkursu jest czytelne wypełnienie drukowanymi literami metryczki 

konkursowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyrażają rodzice 

lub opiekunowie prawni uczestnika. 

8. Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o składanie swoich prac do 20 marca 2020 roku (piątek) 

do godz. 15.00 w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach, Rynek 1. (Uwaga, poniedziałki nieczynne). 

9. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni dostarczone prace biorąc pod uwagę walory 

artystyczne, barwniki, wzornictwo, technikę wykonania pracy i ogólne wrażenie estetyczne w czterech 

kategoriach: 

I  –  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej /w tej kategorii dopuszczalne są własne interpretacje dzieci na 

temat tradycyjnej pisanki/ 

      II –  uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

III – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

      IV – uczniowie szkół średnich 

10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Gorlickiego Centrum Kultury www.gck.gorlice.pl i Domu 

Polsko-Słowackiego www.dompolskoslowacki.eu po jego rozstrzygnięciu. 

11. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 (czwartek) o godz. 

12.00 w Domu Polsko-Słowackim im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Rynek 1. 

12. Pisanki dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

 

Ochrona danych osobowych 



1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu 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). 

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. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także 

w celach promocyjnych GCK. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także 

w mediach) o wynikach konkursu. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, 

adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres szkoły/placówki, klasy. 

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. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań w ramach 

konkursu. 

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

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. 


