
Regulamin Konkursu Plastycznego 

pn. „PORTRET BABCI I DZIADKA” 
 

I. Organizator konkursu 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku 

 

II. Data i miejsce konkursu: 

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku 

ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek 

Termin nadsyłania prac: 20 stycznia 2021 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu: 21 stycznia 2021 r. 

 

III. Cele konkursu 

a. celebrowanie  więzów rodzinnych dzieci z dziadkami  

b.  rozwijanie zdolności plastycznych dzieci 

c. rozbudzanie poczucia estetyki u najmłodszych  

d. kształcenie postawy twórczej dzieci  

e. rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej 

f. poszerzanie współpracy między MGOK w Głogówku a mieszkańcami Gminy Głogówek 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Gminy Głogówek.  

2. W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3 lub A4  

techniką dowolną. 

3. Każde dziecko może zgłosić do konkursu jeden portret dziadka i jeden portret babci.  

4. Gotową pracę należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku  

lub wysłać zdjęcie pracy mailem na adres: mgok@glogowek.pl 

5. Każda praca musi mieć opis: imię i nazwisko dziecka, miejscowość, wiek dziecka  

oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku). 

6. Prace nieopisane w powyższy sposób nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych na stronie 

internetowej MGOK oraz na Facebooku. 

 



V. Przebieg i organizacja konkursu 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie facebookowej MGOK w Głogówku 

(www.facebook.com/dkglogowek).  

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 77 406 91 40.  

 

VI. Oceny i nagrody 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora MGOK w Głogówku. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych kryteriów: 

- pomysłowość 

- samodzielność wykonania pracy przez dziecko 

- wrażenia estetyczne 

- spełnienie podanych wytycznych  

3. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.  

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                                    do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

                                                                                                                                                                                                „PORTRET BABCI I DZIADKA” 

 

                                            ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

                                                                           Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej  

                                                               Przeprowadzenie konkursu plastycznego „PORTRET BABCI I DZIADKA”  

                                                                             Ja, niżej podpisana/ podpisany* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

numeru telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adresu e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

oraz danych osobowych uczestnika konkursu plastycznego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

                                                     której/którego*     jestem prawnym opiekunem*: 

imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

wizerunek………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

rok urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

miejscowość zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

przez administratora, którym jest: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, którego siedziba znajduje się w Głogówku, ul. Batorego 10, 48-250 

Głogówek, w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego: „PORTRET BABCI i DZIADKA”, przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonego celu przetwarzania, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. „O ochronie danych 

osobowych” (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)   

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym 

momencie  wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem i że wycofanie  zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.    

…………………………….                                        ……………………………………………………………………………………………………………… 

   data                                                                                                               czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę  

                                                                                                                          opiekuna prawego uczestnika konkursu 

*niepotrzebne skreślić 

 

                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 2 



                                                                                                                                                                                 Do Regulaminu Konkursu Plastycznego  

                                                                                                                                                                                          „PORTRET BABCI I DZIADKA” 

 

                                         ZGŁOSZENIE PRACY KONKURSOWEJ 

                                                 „PORTRET BABCI I DZIADKA”  

 

Dane uczestnika: 

imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

wiek………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

szkoła……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

klasa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane opiekuna: 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

numer tel.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


