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Regulamin                                                                                                                                    
KONKURSU GMINNEGO NA  MASKĘ KARNAWAŁOWĄ 

Łopiennik Górny, 31.01.2022r. 
 

I.CELE KONKURSU  
- zainteresowanie dzieci wartościami artystycznymi i estetycznymi formy przestrzennej, jaką 
jest maska karnawałowa 
- możliwość poznania i wzbogacenia wiedzy o tradycjach karnawałowych 
- prezentacja twórczości dziecięcej ukazującej klimat, nastrój karnawału 
 
II. Organizacja konkursu 
-organizatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym 1E 
22-351 Łopiennik Górny; email: gok.lopiennik@onet.eu 
-udział w konkursie mogą wziąć dzieci z klas I-VII z terenu gminy Łopiennik Górny.- 
- Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na fotografowanie, wystawę prac  oraz na 
przetwarzanie danych osobowych autora pracy zgodnie z ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych(DZ.U.Nr.133poz.883) 
- Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora. 
 
III. Kryteria oceny: 
- oryginalność i samodzielność wykonanej pracy 
- zgodność z tematem pracy 
-forma i technika pracy dowolna, możliwa do zaprezentowania 
- materiały powinny być dobrze zamocowane (nie powinno nić odpadać)  
-jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę 
-estetyka pracy 
-oceny  zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora 
-decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne 
-jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność estetykę pracy, nawiązanie do 
tradycji oraz ogólne wrażenie artystyczne 
- Dostarczone maski zostaną również  opublikowane na portalu społecznościowym,  
gdzie dodatkowo zostanie zorganizowane głosowanie – maska z największą ilością „laików” 
otrzyma nagrodę publiczności. 
 
IV. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 
Kategoria I: klasy I-IV 
Kategoria II : klasy V-VII 
 
IV. Terminarz : 
-ogłoszenie konkursu 31.01.2022r. 
-prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć/ nadesłać/ do organizatorów do 
dnia 09.02.2022r. 
-prace po terminie nie będą brane pod uwagę. 
- o rozstrzygnięciu konkursu i terminie wręczenia nagród poinformujemy uczestników 
telefonicznie.  
-dla zwycięzców  przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.  
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku 

Górnym 1e 22-351 Łopiennik Górny; email: gok.lopiennik@onet.eu tel . 82-577-31-27 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji  i przeprowadzenia GMINNEGO 

KONKURSU NA MASKĘ KARNWAŁOWĄ oraz udostępniania informacji o jego wynikach 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody oraz dokumentowania 

działalności kulturowej zgodnie z kategorią archiwalną. 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, publikowane na stronie internetowej pod 

adresem https://goklopiennik.org/ a  także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 

 

 

………………………………….................................................................................   

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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