
Regulamin Gminnego Konkursu  

„Wiersze i rysunki pod choinkę” 

 

I. Organizatorami Konkursu „Wiersze i rysunki pod choinkę” (zwanego dalej 

Konkursem) są: 

 

- Wójt Gminy Przeworsk, 

- Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, 

- Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach. 

 

II. Cele Konkursu: 

 

- Kultywowanie i poznawanie tradycji związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia. 

- Popularyzowanie utworów o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej  

i noworocznej. 

- Doskonalenie umiejętności recytatorskich  i plastycznych wśród dzieci  

- Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

- Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni plastycznej.  

- Wspieranie uczniów uzdolnionych z naszej gminy poprzez promocję efektów 

ich pracy. 

- Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci.  

- Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

- Propagowanie wartości rodzinnych i społecznych.  

III. Warunki uczestnictwa: 

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Przeworsk i odbędzie  

się w dwóch kategoriach 

1. Konkurs recytatorski.  

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną Konkurs recytatorski zostanie 

przeprowadzony w formie online. 

- Uczestnik Konkursu  przygotowuje jeden, wybrany przez siebie wiersz  

o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej bądź noworocznej i przedstawia swoje 

wystąpienia w formie krótkiego (nie więcej niż 3 minuty) filmu video.  

- Uczestnik przesyła nagranie wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik  

nr 1 do Regulaminu) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik  

nr 2 do Regulaminu) za pomocą serwera www.wetransfer.com na adres mailowy 

dyrektor@gok.przeworsk.pl w terminie od 1 do 16 grudnia 2020 r. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:dyrektor@gok.przeworsk.pl


 do godziny 17.00. 

- zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą dokonywać rodzice bądź opiekunowie 

prawni. 

 

2. Konkurs plastyczny 

- Uczestnik Konkursu przygotowuje jedną samodzielnie wykonaną pracę 

plastyczną przedstawiającą tradycyjne drzewko bożonarodzeniowe – choinkę. 

Praca ma być w formacie A3 lub A4 wykonana techniką płaską farbami, pastelami 

kredkami bądź ołówkiem. 

- Prace wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu) należy 

dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk i jej filii w godzinach pracy 

bibliotek lub do Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, Przeworsk 

ul. Bernardyńska 1A do dnia 16 grudnia 2020. 

- Każda praca powinna posiadać metryczkę (załącznik nr 3 do Regulaminu),  

- Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne  

z regulaminem nie będą oceniane. 

-Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, 

którzy  zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego 

reprodukowania oraz  prezentowania na wystawie, a także w celach 

promocyjnych w prasie i na stronie internetowej organizatora. 

 

Konkurs recytatorski i plastyczny będzie rozstrzygany w pięciu kategoriach 

wiekowych: 

- dzieci w wieku przedszkolnym, 

- dzieci z klasy 1 – 3 szkoły podstawowej, 

- dzieci z klas 4 – 8 szkoły podstawowej,  

- młodzież ze szkół ponadpodstawowych, 

- osoby dorosłe (wszyscy pozostali uczestnicy, którzy zakończyli już edukację 

na poziomie ponadpodstawowym). 

Jeden Uczestnik może wziąć  udział zarówno w Konkursie recytatorskim jak  

i plastycznym. 

 

IV. Ocena występów i prac w Konkursie i nagrody: 

1. Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu  powołaną Komisję 

Konkursową w składzie określonym przez organizatora. 



2. Przy ocenie prac komisja uwzględni: 

w Konkursie recytatorskim: 

  dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu, 

  sposób interpretacji recytowanego wiersza, 

  ogólne wrażenie artystyczne, 

  pamięciowe opanowanie tekstu. 

  

 w Konkursie plastycznym 

  oryginalność i samodzielność wykonanej pracy, 

  wartości plastyczne, 

  zgodność pracy z tematem Konkursu 

 wrażenie estetyczne. 

 

Komisja przyzna po trzy nagrody rzeczowe (nagroda 1, 2 i 3) w każdej  

kategorii wiekowej osobno dla każdego z Konkursów.  

Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach i miejscu oraz formie odbioru 

nagród.  

Werdykt Komisji Konkursowej będzie ostateczny i nie będzie podlegał 

zmianom. 

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju. 

 

V. Uregulowania ogólne: 

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

konieczność. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne 

kwestie sporne, rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa. 

 

VI. Prawa własności intelektualnej, ochrona danych osobowych: 

1. Przesyłając zgłoszenie, zgłaszający  wyrażają zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora wizerunku oraz zgłoszonego nagrania video oraz pracy 

plastycznej i przenoszą na Organizatora w zakresie nieograniczonym 

czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania 

 i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, pracą plastyczną oraz nagraniem 

video. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania 

zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

2. Zgłaszający nagranie i dostarczający pracę plastyczną, wyraża zgodę na 

bezpłatną publikację przesłanego  na stronie internetowej i profilach 



społecznościowych Gminy Przeworsk, Gminnego Ośrodka Kultury  

w Przeworsku oraz Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą  

w Urzejowicach przez czas nieograniczony.  

3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego przez niego nagrania 

 /pracy plastycznej.  

4. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej  

do utworu/pracy plastycznej (treści) zgłoszonych w ramach Konkursu bez 

ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich 

znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji,  

w szczególności: 

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/pracy plastycznej – 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu/pracy plastycznej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym; 

 

5. Przekazanie nagrania/pracy plastycznej oznacza jednocześnie 

oświadczenie Uczestnika, że nie zagraża ono, ani nie narusza praw osób 

trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich. 

6. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich 

praw odpowiada zgłaszający. 

7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na 

przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1). 



8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE)2016/679 z dnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Gminny Ośrodek Kultury w 

Przeworsku i Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach 

informują, że są administratorem zebranych od uczestników Konkursu danych 

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

rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych nie jest 

obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że udział w konkursie będzie 

niemożliwy. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia konkursów, publikowania prac oraz przez 

czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Administrator nie zamierza przekazywać 

danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Osoba 

udostępniająca dane osobowe prawo żądać od Administratora dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W związku  

z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie 

udostępniającej swoje dane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe 

Administrator nie będzie podejmował wobec osoby udostępniającej dane 

osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1.  Zgłoszenie udziału w Konkursie traktowane jest jako:  

– przyjęcie warunków regulaminu,  

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku  

w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej 

przez Organizatora oraz partnerów.  

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

Wszystkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku www.gok.przeworsk.pl  

iw siedzibie GOK oraz na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk  

http://www.gok.przeworsk.pl/


z siedzibą w Urzejowicach: www.urzejowice.naszabiblioteka.com i siedzibie 

Biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


