REGULAMIN
KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ
I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ
ORGANIZATOR:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
Konkurs organizowany jest w celu kultywowania tradycji ludowych
w zdobnictwie pisanek i plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt
Wielkanocnych.
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Jodłowa w tym
stowarzyszeń działających na terenie gminy, grup nieformalnych, jak również
osób indywidualnych i ich rodzin.
2.Formy plastyki objęte konkursem (kategorie):
- Pisanka tradycyjna wykonana tradycyjnymi technikami
a/skrobanie wzorów na zakolorowanej skorupce,
b/technika woskowa,
c/malowanie barwnikami naturalnymi,
d/inne techniki znane od lat,

- Pisanka współczesna
wykonana
różnorodnymi technikami zdobniczymi
z wyłączeniem użycia gotowych materiałów
(kalkomania, naklejki, jak
modelina, plastelina itp. …),

również

mazaki,

MINIMALNA ILOŚĆ PISANEK DO OCENY –
3 SZT.

- Palma Wielkanocna wykonana z tradycyjnych materiałów (wyklucza się
użycie materiałów współczesnych – barwione trawy, sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa
sztucznego, druty, taśmy samoprzylepne itp. …),
- Plastyka Obrzędowa (stoisko wielkanocne zaprezentowane na stole
o wym. 160 x 80 cm) ma nawiązywać do rodzimych tradycji rękodzieła ludowego
i obrzędowości wielkanocnej /np. pisanki, palmy – mała forma ekspozycyjna, wyroby
z ciast, potrawy, kompozycje kwiatowe – gaiki, rękodzieło ludowe itp. …/.
3. Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnej z RODO (załącznik nr 2) należy dostarczyć do GCKiCz w Jodłowej lub
przesłać na adres e-mail gckicz@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca
2021 r.
4. Podpisane prace należy dostarczyć do GCKiCz w Jodłowej do dnia 26 marca 2021 r.
do godz. 13.00.
5. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z otwarciem wystawy nastąpi w dniu 29 marca 2021 r.
6. Pracę należy odebrać w dniu 31 marca 2021 r.
7. W przypadku prac zbiorowych organizator zastrzega sobie prawo do przyznania jednej
nagrody.
8. Interpretacja postanowienia niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
9. Wszelkich informacji udziela GCKiCz w Jodłowej tel.14 681-35-14.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2 i 3)

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w Konkursie na Pisankę Wielkanocną i Plastykę Obrzędową
1.Imię i Nazwisko (lub nazwa)
.....................................................................................................................................
2. Adres kontaktowy wraz z nr telefonu
.......................................................................................................................................
3. Kategoria
.........................................................................................................................................
Niniejszym zgłaszam swój udział w Konkursie na Pisankę Wielkanocną i Plastykę Obrzędową związaną
z okresem Wielkanocy i wyrażam zgodę na zapisy zawarte w regulaminie konkursu.

...........................................
/podpis wystawcy/

Załącznik nr 2

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu,
wizerunku w mediach społecznościowych, lokalnych, ogólnopolskich, portalach internetowych przez administratora
danych Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, Jodłowa 25 B, 39 - 225 Jodłowa, w celu organizacji
oraz przebiegu Konkursu na Pisankę Wielkanocną i Plastykę Obrzędową.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.

Zapoznałem(-am)

się

z

treścią

klauzuli

informacyjnej,

w

tym

z

informacją

o

celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………………………..
data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu
………………………………………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu

Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna
Zgodnie zart.13 ust.1 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679
w

sprawie

ochrony

osób

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

fizycznych

w

związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane dalej jako RODO) informuję, że:
• Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, 39 - 225 Jodłowa

25 B, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Jodłowa pod numerem 1, NIP 8721819616, REGON 850478522
• Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: gckicz.rodo@interia.pl
•

Dane

osobowe

przetwarzane

będą

w

celu

niezbędnym

realizacji

założeń

wynikających

z Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
• Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych
w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz oraz członkom Komisji Konkursowej
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia,
ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uczestnictwa w konkursie

