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REGULAMIN 

 „Zabytki Gminy Grodziec”  

- konkurs plastyczny  
 

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu 

uczestnika, wykonana dowolną techniką. Konkurs organizowany jest w ramach projektu "Pamiętamy 

o wielokulturowym Grodźcu" 

 

I. Organizatorzy: 

 

Organizatorem konkursu są: 

1. Wójt Gminy Grodziec.  

2. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.   

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie. 

 

II. Cele Konkursu: 

 

Celem konkursu jest: 

1. Popularyzacja lokalnej historii i ważnych miejsc upamiętniających dzieje mieszkańców. 

2. Rozwijanie zainteresowania zabytkami Gminy Grodziec wśród dzieci i młodzieży. 

3. Popularyzacja wiedzy i świadomości o zabytkach gminnych.  

4. Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży historią, kulturą i krajobrazem oraz motywowanie uczniów 

do rozwijania pasji historycznych i artystycznych jak i zaangażowania nauczycieli, dzieci i młodzieży 

w propagowanie oraz poznawanie zabytków Grodźca. 

5. Uwrażliwienie na piękno wyjątkowych zabytków architektury. 

6. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do zabytków i uświadamianie potrzeby ich ochrony. 

 

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

 

1. Konkurs ma zasięg lokalny i skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat z terenu Gminy 

Grodziec. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji obrazującej zabytek lub zabytki znajdujące się na 

terenie Gminy Grodziec. Prace konkursowe można dostarczać od 01 października 2020 do  

21 października 2020r. do Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec (w godzinach otwarcia placówki) wraz 

z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową lub przesłać wraz z podpisaną kartą na adres biblioteki. 

4. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, w formacie A4 lub A3, wykorzystując kredki, 

flamastry, farby, ołówki, papier kolorowy itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych, wykonanych  

z materiałów, które odstają od kartki. 



5. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, bez pomocy osób dorosłych, muszą być pracami 

autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. 

 

Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru: 

a) imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

b) wiek uczestnika/ klasa, 

c) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu, 

d) nr telefonu kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego 

e) nazwa zabytku 

 

IV. Komisja konkursowa: 

 

1. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Nagrody ufundowane będą przez Organizatora. 

3. Nagrodzonych zostanie 6 najciekawszych prac. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

5. Komisja konkursowa pod uwagę weźmie: 

a) jakość wykonania, 

b) pomysł, 

c) oryginalność, 

d) samodzielność wykonania 

e) zgodność z tematem konkursu. 

6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

8. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do 23 października 2020r. 

9. Nagrodę można będzie odebrać w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec  

od 26 do 30 października 2020r. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika Konkursu. 

 

V. Polityka prywatności: 

1. Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec  

z siedzibą przy ul. Targowej 2A, 62-580 Grodziec. 

2. Inspektor ochrony danych Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec jest dostępny pod adresem: 

iod.grodziec@gmail.com. 

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

nagród oraz zamieszczenia zdjęć uczestników na stronie internetowej organizatorów oraz przesłania artykułu 

ze zdjęciami zwycięzców do mediów. 

4. Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani 

do organizacji międzynarodowych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
6. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, wiek/klasa, imię i nazwisko 

rodzica opiekuna prawnego uczestnika konkursu, nr tel. kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 
konkursu 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska i zdjęcia w celu informowania  

o wynikach konkursu. 



8. Administrator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej 

wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń. 

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

i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym 

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

jej cofnięciem. 

11. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników, w tym sprzeciw, powinny być składane na adres  

e-mail: bp@bibliotekagrodziec.pl lub pisemnie – na adres podany w regulaminie. 

12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

13. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez 

podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 37-39 pkt 1a,1e RODO. 

 

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 

1. Zmiany terminów w regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

2. Wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. 

3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Zgłaszając się do Konkursu, Autor zgadza się na upublicznienie nagrodzonej pracy przez Organizatora w jego 

siedzibie oraz na jego stronie internetowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących, bez 

uiszczania honorarium autorskiego. 

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

4. Prace nie będą zwracane. 
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