
 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO LEGENDA SZACHÓW 
 

Postanowienia ogólne.  

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle 

Śląskim. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym 

LEGENDA SZACHÓW, zwanym dalej w treści regulaminu „konkursem”. Złożenie do 

organizatora prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na 

postanowienia niniejszego regulaminu. Inspiracją do ogłoszenia konkursu był Nakielski 

Turniej Szachowy dla dzieci, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu 

23 listopada 2019 roku.  

 

1. Cele konkursu– rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia dzieci, młodzieży i 

dorosłych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.  

 

2. Temat konkursu - zadaniem uczestnika biorącego udział w konkursie jest wykonanie 

pracy przedstawiającej opowiedzianą podczas Nakielskiego Turnieju Szachowego legendę 

lub jej fragment, wykorzystując dowolną technikę plastyczną – płaską: rysunek, 

malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż, mozaika lub inne techniki łączone.  

 

3. Zasady uczestnictwa – konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest jako 

„rodzinny” – format pracy: A3 – prace należy składać do 10 stycznia 2020 r. w siedzibie 

GOKu. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą 

zwracane autorom – do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa 

(Załącznik nr 1) zawierająca dane uczestnika, zgody na przetwarzanie danych (na potrzeby 

konkursu) oraz informacja o prawach autorskich podpisane przez osoby pełnoletnie, – 

konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii – jako rodzinny, – każda rodzina, 

może złożyć maksymalnie dwie prace.  

 

4. Ocena prac konkursowych - o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana 

w tym celu komisja konkursowa. Kryteria oceny prac: – zgodność pracy z tematem – 

oryginalność techniki – estetyka pracy – jakość wykonania  

 



5. Nagrody dla laureatów  - zostanie przyznane I, II i III miejsce. Jury ma prawo do 

wytypowania dodatkowych nagród – wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe 

oraz Dyplomy. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 29 stycznia 2020 roku 

o godz. 18.00 podczas zajęć szachowych. Wszystkie prace będą prezentowane na 

wystawie pokonkursowej w siedzibie GOK w Nakle Śl. Prace laureatów zostaną 

przedstawione na profilu FB oraz stronie internetowej organizatora 

www.domkulturyswierklaniec.naszgok.pl  

 

6. Postanowienia końcowe - uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione 

z członkami komisji konkursowej. Dokumentacja związana z przeprowadzonym 

konkursem będzie przechowywana w archiwum GOK. Nie ma możliwości odwołania od 

decyzji komisji konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 1  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY 

LEGENDA SZACHÓW 

 

 

I. Dane rodziny biorącej udział w konkursie:  

1. Rodzina …………...................................................................….........................................  

2. Adres zamieszkania ...............................................................…..........................................  

3. Numer telefonu ......................................................................…..........................................  

4. E-mail ....................................................................................…...........................................  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) do celów promocji i relacji 

działalności GOK Świerklaniec  

 Zapoznałem się z klauzulą informacyjną (poniżej)  
 

 

..........................................  

Data i podpis  

 

Klauzula informacyjna:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim 

przy ulicy Głównej 52, Dyrektor : Barbara Miś;  

2) inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu jest Pan Piotr Kaczmarek, 

iod.gokswierklaniec@gmail.com;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu LEGENDA SZACHÓW przez GOK na 

podstawie art. 6 ust 1 b RODO oraz promocji i relacjonowania działalności GOK na podstawie art. 6 ust 1 a RODO;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: w zakresie wizerunku media internetowe;  

5) Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: dane nie będą 

przekazywane;  

6) Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane niezbędne do organizacji 

konkursu będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną, zaś wizerunek będzie przetwarzany dopóki będzie 

obowiązywała zgoda;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania bez cofnięciem zgody;  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (uczestnictwa w konkursie) w zakresie 

danych niezbędnych do organizacji konkursu oraz dobrowolne w zakresie wizerunku;  

10) Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane.  

 

 

II. Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oświadczam, że jestem autorem pracy, którą wykonałem wspólnie z rodziną  
 

 

 

..........................................  

Data i podpis 


