
 

 

 
 

REGULAMIN  

 

JUBILEUSZOWY 

X  KONKURS PLASTYCZNY 

„ NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” 

 
Od 10 lat  GOK w Nieliszu  organizuje konkurs plastyczny pn. „ Na anielskich 

skrzydłach”. Do tej pory wydarzenie było adresowane jedynie do mieszkańców Gminy 

Nielisz. Aby uczcić okrągły Jubileusz postanowiliśmy poszerzyć  grono odbiorców i w roku 

2021 zorganizować imprezę o zasięgu międzygminnym.       

  

Ze względu na niepewną sytuację trudno zaplanować stacjonarne podsumowanie 

imprezy i tradycyjną wystawę pokonkursową, dlatego też  planujmy wydanie katalogu 

zawierającego zdjęcia i opisy nagrodzonych prac. Wydawnictwo będzie dostępne zarówno 

w wersji papierowej jak i cyfrowej oraz udostępnione w intrenecie. Zachęcamy do 

zapoznania się z Regulaminem i udziału  w konkursie! 

 

Organizator 

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 

 

 

 



 

CELE KONKURSU 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna, 

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży i dorosłych,  

- wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, 

- prezentacja dorobku.  

 

INTERPRETACJA TEMATU 

Temat konkursu może być interpretowany bardzo dowolnie. Może być związany z 

aniołami i ich działalnością  oraz rolą jaką spełniają w życiu człowieka ( np. anioł stróż) 

lub też potraktowany bardziej subiektywnie i dotyczyć osobistych skojarzeń i 

refleksji wywołanych tematem „ Na anielskich skrzydłach”. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Podmioty uprawnione do zgłaszania uczestników: 

 - Szkoły, instytucje  kultury, stowarzyszenia,  grupy nieformalne  i inne; 

 - zgłoszenia  osobiste. 

 

2. Adresaci konkursu , kategorie wiekowe : 

- dzieci przedszkolne,  

- klasy 1-3 szkoły podstawowej, 

- klasy 4-6 szkoły podstawowej, 

- klasy 7 -8 szkoły podstawowej. 

- uczniowie szkół średnich 

- osoby dorosłe. 

 

3. Uczestnik może wykonać jedną lub kilka prac. 

 

4. Prace mogą być wykonywane indywidulanie lub zbiorowo. 

  

5. Format prac dowolny. 

  

6. Techniki plastyczne dowolne (malarstwo, rysunek,  grafika, collage itd.). 

 

7.  Prace mogą być wykonywane  w dwóch formach:  

- płaskiej,  

- przestrzennej.  



6. Do każdej pracy powinna być dołączona Karta Zgłoszenia (załącznik do Regulaminu). 

Nadesłanie pracy wraz z  wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia jest równoznaczne 

z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i udział w konkursie.       

      

Uwaga! W przypadku osób niepełnoletnich kartę podpisują  rodzice/ opiekunowie 

prawni. 

Uwaga!  W przypadku prac zbiorowych każdy współautor/rodzic/opiekun prawny  

powinien wypełnić i podpisać swoją Kartę Zgłoszenia. 

 

Brak wypełnionej i  podpisanej Karty Zgłoszenia lub w przypadku prac zbiorowych 

odpowiedniej ilości wypełnionych i podpisanych Kat Zgłoszenia przy nadesłanej pracy 

skutkuje jej  wyłączeniem spod oceny Komisji Konkursowej. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 

(adres: Nielisz 199, 24-413 Nielisz, Telefon: 84 631 27 24, email: gok@nielisz.pl). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Jubileuszowym X 

Gminnym Konkursie Plastycznym „Na anielskich skrzydłach”, którego organizatorem 

jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. 

a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz dokumentowania działalności kulturalnej zgodnie z kategorią 

archiwalną. 

6. Państwa dane mogą zostać przekazane do Urzędu Gminy w Nieliszu, który 

hostinguje stronę internetową GOK w Nieliszu do Centrum Usług Wspólnych w 

Nieliszu,  które prowadzi obsługę księgową Gminnego Ośrodka Kultury oraz firmy 

zajmującej się składem i drukiem Katalogu Pokonkursowego.  
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7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niepodanie skutkować będzie 

brakiem możliwości uczestnictwa w  Jubileuszowym X Konkursie Plastycznym „Na 

anielskich skrzydłach”, 

9. Ponad to informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym o profilowaniu. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu  

Nielisz 199 

22-413 Nielisz  

 

PRZEBIEG KONKURSU 

Powołana przez organizatora niezależna Komisja Konkursowa dokona oceny prac z  

przyznając nagrody i wyróżnienia. 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w następujących kategoriach wiekowych:  

- dzieci przedszkolne,  

- klasy 1-3 szkoły podstawowej,  

- klasy 4-6 szkoły podstawowej, 

- klasy 7 -8 szkoły podstawowej, 

- uczniowie szkół średnich, 

- osoby dorosłe, 

 

Ocena prac odbędzie się z podziałem na formy płaskie i przestrzenne 

 



Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.gok.nielisz.pl oraz Fb GOK w 

Nieliszu. 

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone w Katalogu Pokonkursowym.             

Katalog zostanie wydany zarówno w wersji cyfrowej dostępnej  w Internecie oraz w  

wersji drukowanej.   

 

ODBIÓR PRAC  

O terminie odbioru prac nadesłanych na konkurs organizator powiadomi w późniejszym 

czasie.   

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność. 

2. Przypadki nie objęte niniejszym Regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne 

rozstrzygać będzie organizator. 

3. Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 84 631 27 24, 604 477 835. 

 

                                                                   

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

                
 

 
 

http://www.gok.nielisz.pl/

