
 

REGULAMIN 
gminnego konkursu plastycznego dla dzieci 

pod hasłem 

„MOJA KOLOROWA GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI” 

organizowanego z okazji 50 lat istnienia gminy Pruszcz Gdański 

ogłoszonego przez 

Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański 

pod honorowym patronatem 

Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdaleny Kołodziejczak 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie 
plastycznym pod hasłem „Moja kolorowa gmina Pruszcz Gdański” organizowanego z okazji 50 lat 
istnienia gminy Pruszcz Gdański (zwanym dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz 
Gdański, zwany dalej „Organizatorem” lub „OKSiBP”. 

3. Konkurs trwa od 17 marca 2023 roku do 15 maja 2023 r. 
 

§ 2 Cele konkursu 
1. Uświetnienie jubileuszu 50-lecia istnienia gminy Pruszcz Gdański. 
2. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci. 
3. Promocja twórczości dzieci poprzez wybranie najciekawszych spośród zgłoszonych do Konkursu 

oryginalnych i niepowtarzalnych prac plastycznych oraz zaprezentowanie ich na wystawie 
pokonkursowej. Najlepsze prace zostaną wydrukowane w okolicznościowej publikacji. 

 
§ 3 Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański. 

2. Prace będą oceniane w 3 kategoriach: 

• Klasy 1-3 

• Klasy 4-6 

• Klasy 7-8 
§ 4 Warunki konkursu 

1. Temat: pejzaż, inspiracja krajobrazem gminy Pruszcz Gdański. 
2. Technika: dowolna, jednak na Konkurs nie będą przyjmowane prace przestrzenne lub wykonane 

z wykorzystaniem plasteliny itp. materiałów. 
3. Format prac: A3. 
4. Każda praca może mieć tylko jednego autora. Liczba prac zgłoszonych przez jednego 

autora/placówkę jest nieograniczona. 
5. Każda praca musi być opisana na odwrocie (imię i nazwisko oraz wiek i dane adresowe autora, 

ewentualnie dane adresowe placówki).  
6. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną (najlepiej pismem drukowanym) i podpisaną Kartę 

Zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniem 
o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz oświadczeniem 
dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku grup szkolnych można 
wypisać jedną kartę dla każdej grupy lub klasy. 



7. Prace nie mogą być zrolowane. 
8. Na konkurs nie będą przyjmowane prace przesłane pocztą elektroniczną. 
9. Na konkurs nie będą przyjmowane prace bez Karty Zgłoszenia. 
10. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję 

Konkursową. 
§ 5 Komisja konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje powołana w tym celu komisja konkursowa, zwana 
dalej „Komisją” lub „Jury”.                                                            

2. Jury Konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia. 
3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najlepsze, w jej ocenie najtrafniej 

wyrażające temat Konkursu, i przyzna nagrody ich twórcom (zwanym dalej „Laureatami”). 
4. Decyzja Komisji będzie ostateczna i nieodwołalna. 
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie pod numerem 

podanym w Karcie Zgłoszenia. 
6. Nagrody zostaną wręczone Laureatom 24 czerwca 2023 r. 

  

§ 6 Kryteria oceny prac 
W pracach oceniane będą umiejętności twórcze, poziom artystyczny w znaczeniu: dopracowanie 
szczegółu, kolorystyka, kompozycja. Twórca może nie tylko zainspirować się elementem krajobrazu 
gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, może go również twórczo przetworzyć, dodać inne elementy, 
na przykład fantastyczne. 
 

§ 7 Zasady udziału 
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
2. Przekazane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane, 

Organizator zastrzega sobie możliwość ich publikowania – przesłanie prac na Konkurs jest 
równoznaczne z przekazaniem własności dzieł oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r, Nr 24, poz. 83) do nich 
na rzecz Organizatora, jak również udzieleniem zgody na publikację prac zgodnie 
z oświadczeniem stanowiącym załącznik do Karty Zgłoszenia. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu i opiekunów zgłaszających grupy uczestników będą 
pobierane i przetwarzane przez Organizatora tylko na potrzeby niniejszego Konkursu, w tym 
w celu wyłonienia zwycięzcy/Laureata i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych 
osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni oraz opiekunowie zgłaszający grupy 
uczestników wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, 
również w mediach oraz w materiałach promujących Konkurs i Organizatora. 

§ 8 Miejsce i termin nadsyłania prac 
1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres: Ośrodek Kultury, 

Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A, 
z dopiskiem: „Moja kolorowa gmina Pruszcz Gdański”, wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą 
Zgłoszenia (do pobrania na str. www.kulturatutaj.pl ), której wzór stanowi załącznik 
do niniejszego Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2023 roku (decyduje data 
stempla pocztowego). 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac. 
§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Pytania dotyczące Konkursu można kierować pod adres: oksibp@pruszczgdanski.pl  
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.kulturatutaj.pl oraz do wglądu 

w siedzibie Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i rozstrzygnięcia ewentualnych 

spornych kwestii wynikających z niniejszego Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

http://www.kulturatutaj.pl/
mailto:oksibp@pruszczgdanski.pl
http://www.kulturatutaj.pl/


§ 10 Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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), zwanego dalej RODO, Administrator informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i ich dorosłych opiekunów jest 

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, 
ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece 
Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem 
adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969. 

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu i ich dorosłych opiekunów 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich dorosłych opiekunów będą przetwarzane w celu 
realizacji Konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem „Moja kolorowa gmina Pruszcz Gdański”. 

5. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich 
dorosłych opiekunów mogą być: 

a.     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b.     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest OKSiBP w Pruszczu 
Gdańskim. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich dorosłych opiekunów będą przechowywane przez 
okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w konkursie. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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