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                                      KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
                               „Bukiet kwiatów na Dzień Kobiet” 

  
 
 
1. Imię i nazwisko autora: 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
2. Nazwa szkoły……………………………………………………………… 
 
3. Kategoria: 
 

przedszkola i klasy O 
 
klasy I-III SP 
 
klasy IV-VIII SP 
 
szkoły średnie 
 
dorośli  

          
 
4. Dokładny adres : …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………….………….…………………. 
 
5. Numer telefonu: ……………….……………….………………………….. 

 
6. E-mail:………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 ………………………………….. 
 

             (podpis osoby zgłaszającej)



2 
 

OŚWIADCZENIE 
Uczestnika konkursu „Bukiet kwiatów na Dzień Kobiet” 

1.Udział w przeglądzie  oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych  do konkursu utworów. 
2.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o uczestnikach 
konkursu  w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. Poprzez przystąpienie do 
konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  w regulaminie. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. (zgodnie z Rozporządzeniem 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).Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631). Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 
wizerunku uczestnika zajęć poprzez zamieszczenie go w gazetkach, folderach, tablicach 
informacyjnych oraz na stronie internetowej, mediach społecznościowych i innych mediach  
w celach promocyjnych GOK.  
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny 
Ośrodek Kultury ul. Włoszczowska 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
dominika.jankowicz@cbi24.pl . Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą w celu uczestnictwa w konkursie organizowanym przez GOK) Pana/Pani 
dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do odwołania zgody. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 
prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  
nie podanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie.  
 
 
     …………………………..………...………………. 
                                                                         

(data i podpis uczestnika lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 

 
Termin dostarczania prac do 4 marca 2021r. do godz. 16.00 

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Włoszczowska 3, 26-070 Łopuszno, 
mail: biuro@gok-lopuszno.eu   

Numer telefonu do kontaktu: 41 24 29 444 lub 532 523 997 
 

mailto:biuro@gok-lopuszno.eu


Regulamin konkursu 

 „Bukiet kwiatów na Dzień Kobiet” 

    

1.Organizatorzy: 

Wójt Gminy Łopuszno 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

2.Cel konkursu: 

-rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności manualnych, 

-rozbudzenie wyobraźni, 

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, 

- kształtowanie  poczucia estetyki, 

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, 

- rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci i dorosłych poprzez działania plastyczne i techniczne w 
różnych materiałach, formach oraz technikach. 

3.Warunki konkursu: 

-konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łopuszno, 

-warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy konkursowej: kwiatu lub kompozycji kwiatowej w formie 
przestrzennej,  

- technika plastyczna z użyciem dowolnych materiałów,  

- prace konkursowe muszą być pracami nowymi, nigdy wcześniej nie prezentowanymi, 

- praca powinna zawierać metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko, telefon, nazwa  szkoły, klasa. 

4. Kategorie: 

- I kategoria: przedszkola i klasy O 

- II kategoria:  klasy I-III SP 

- III kategoria:  klasy IV-VIII SP 

- IV kategoria: szkoły średnie 

- V kategoria: dorośli  

5.Termin i miejsce składania prac: 

-prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i zgodą RODO (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis 
rodzica lub opiekuna prawnego) należy dostarczyć w dowolny wyszczególniony poniżej  sposób: 

 - bezpośrednio  do siedziby organizatora tj. do Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Włoszczowska 3 , 26-070 Łopuszno 

-  lub za pośrednictwem poczty, 

 

 



-termin dostarczania prac:  do 4 marca 2021r. do godz. 16.00, 

- szczegółowych informacji udzielamy  pod nr telefonu 41-24-29-444 lub mailowo biuro@gok-lopuszno.eu  

5.Rozstrzygnięcie konkursu 

- prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora, 

- decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna, 

- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 8 marca 2021 r. 

- Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

6. Prawa organizatora: 

- wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora. 
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