Regulamin konkursu plastycznego “Za co lubię Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?”
1.

Organizator.
Stowarzyszenie GTW z siedzibą w Gliwicach, organizator Stacji Artystycznej Rynek.

2.

Cele konkursu.
 Propagowanie postawy społecznej.
 Edukowanie w zakresie wiedzy o działaniach wolontariackich.
 Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz zdolności manualnych.
 Zachęcanie do spędzania wolnego poprzez aktywność artystyczną.

3.

Uczestnicy.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-10 lat . Jury będzie oceniać prace w poniższych kategoriach
wiekowych: 4-6 lat, 7-10 lat.

4.

Warunki uczestnictwa
4.1. Każdy uczestnik może złożyć organizatorowi wyłącznie jedną pracę.
4.2. Zatytułowane prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
4.3. Wykonanie prac konkursowych: technika dowolna (rysunek, farby, pastele wyklejanka, wydzieranka,
kolaż, mieszana), format: A4 lub A3,, praca ma przedstawiać interpretację frazy “Za co lubię Wielką
Orkiestrę .Świątecznej Pomocy?” (może być to wydarzenie, postać, miejsce, rzeczy itp.).

5.

Zgoda na przetwarzanie danych.
Do podpisanej na odwrocie pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na
przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach związanych z konkursem do pobrania na stronie
internetowej Stowarzyszenia GTW w zakładce Stacja Artystyczna Rynek oraz poście dotyczącym konkursu
(lub druk do wypełnienia na miejscu).

6.

Dostarczenie prac.
Podpisane prace konkursowe wraz z tytułem można dostarczyć osobiście do Stacji Artystycznej Rynek
w Gliwicach, Rynek 4-5, 1 piętro (nad Empikiem), od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 20:00 do
18 stycznia.

7.

Terminy.
7.1. Ogłoszenie konkursu: 4 stycznia 2022 r.
7.2. Ostateczny termin składania prac: 18 stycznia 2022 r. Prace złożone po tym terminie nie wezmą
udziału w konkursie.
7.3. Ogłoszenie wyników konkursu: 20 stycznia 2022 r., o godz.18.00 w Stacji Artystycznej Rynek podczas
otwarcia wystawy “Jubileusz”.
7.4. Wręczenie nagród nastąpi indywidualnie w dniu ogłoszenia wyników.
7.5. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie pn. “Jubileusz - 30 lat WOŚP na plakacie”, która
prezentowana będzie w Stacji Artystycznej Rynek 20.01-04.02.2022r.

8.

Jury.
Zgłoszone na konkurs prace oceni jury powołane przez organizatora. Dokona ono oceny prac według
następujących kryteriów: pomysłowość, samodzielność, estetyka wykonania, realizacja tematu i jego
zgodność

9.

Nagrody.
Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych prac, w obu kategoriach wiekowych. Zwycięzcy konkursu
otrzymają pamiątkowe dyplomy, gry planszowe ufundowane przez Stowarzyszenie GTW.

10. Postanowienia końcowe.
10.1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.
10.2. Dostarczone prace nie będą zwracane; przechodzą na własność organizatora i mogą zostać
wykorzystane niekomercyjnie w celach edukacyjnych oraz promocyjnych.
10.3. Regulamin konkursu znajduje się na stronie Stowarzyszenia GTW www.gtwgliwice.pl.
10.4. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane w niniejszym
Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do
Organizatorów.
10.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
11. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:
a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi
prawami ani roszczeniami osób trzecich;
b. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskały
zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu.
c. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.
12. Przetwarzanie danych osobowych:
A. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie GTW z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul.
Zwycięstwa 1/1, KRS 0000203503, NIP 6312417032, REGON 278238460.
B. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: Dariusz Opoka, tel. 500 170 516, e-mail:
d.opoka@gtwgliwice.pl
C. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu realizacji regulaminu konkursu na podstawie
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
D. Dane osobowe uczestników będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym
z mocy prawa.
E. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres
wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach
wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
F. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
G. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych
wymaganych przez Administratora jest brak możliwości udziału w konkursie.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora:
www.gtwgliwice.pl.
Koordynator konkursu: Agnieszka Kruk-Budzynowska
e:mail: sar.gtwgliwice@gmail.com
tel. 504 676 972.

