
REGULAMIN KONKURSU „Z DARÓW OD PANI JESIENI” 

Organizatorem konkursu jest 

Gminny Dom Kultury w Lini, ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia 

I. Cel  konkursu: 

- zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody; 

- uchwycenie przemijania czasu w przyrodzie i zatrzymania go w jesiennej kompozycji; 

- rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej; 

- zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu. 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Uczestnicy konkursu 

- kat. przedszkola i grupy 0; 

- kat. klasy I-III SP; 

- kat. klasy IV-VI SP; 

- kat. kl. VII – VIII SP; 

- kat. dzieci i młodzież niepełnosprawna; 

- kat. młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli; 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

3. Praca wykonana może być w dowolny sposób z darów jesieni takich jak: kasztany, 

żołędzie, orzechy, liście itp. (prosimy nie używać warzyw i owoców gdyż są one nietrwałe  

i szybko się psują). 

4. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 

5. Każda praca powinna posiadać wypełnioną metryczkę  (załącznik nr 1). Prace  

nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

6. Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 23.10.2020 r. do Gminnego Domu Kultury w 

Lini, ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia. 

III. Ocena prac konkursowych: 

1. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, której werdykt 

jest ostateczny i nie podlega odwołaniom. 

2. Nagrody rzeczowe przyznawane będą za 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienie. Rozstrzygnięcie 

konkursu ogłosimy  29.10.2020 r. na stronie www.gminalinia.com.pl oraz na facebooku. 

Nagrody Laureatom z uwagi na pandemię zostaną przekazane bezpośrednio do szkół po 

wcześniejszym ustaleniu terminu. 

IV. Postanowienia końcowe:  

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych. 

http://www.gminalinia.com.pl/


2. Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane. 

3. Ochrona  Danych  Osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Dom Kultury w Lini, ul. Turystyczna 3, 

84-223 Linia. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych osób niepełnoletnich jest prowadzenie Konkursu 

pod nazwą „Z DARÓW OD PANI JESIENI”. 

3. Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do 

ich wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

(Pełną treść klauzuli informacyjnej można znaleźć na stronie internetowej www.gminalinia.com.pl). 

4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz warunków 

uczestnictwa. Zgłoszenie do konkursu potwierdza zapoznanie się i pełną akceptację 

warunków Regulaminu i uczestnictwa w konkursie.  

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne 

podanie jego danych osobowych zawartych w metryczce stanowiącej (załącznik nr. 1) 

niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w Konkursie. Wizerunek i dane 

Uczestników pozyskane w toku konkursu mogą być wykorzystywane w materiałach 

promujących konkurs i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności materiałach 

prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach graficznych.  

Z tytułu czego Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności 

wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.  

7. Nieznajomość Regulaminy nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora 

w niniejszym dokumencie.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

9. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
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Załącznik nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator 

 

Nazwa konkursu  
 

Imię i nazwisko  

autora pracy: 

 

Szkoła/uczniowie, 

przedszkola/miejscowość 

 

Adres lub nr tel./osoby 

dorosłe 

Kategoria konkursowa 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

uczestnika w celu informacyjnym i promocyjno- marketingowych 

Gminnego Domu Kultury w Lini. 

……………………………………………… 
Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica uczestnika/opiekuna prawnego 


