
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,MATKA ZIEMIA” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie, 

Nadleśnictwo Trzebielino oraz Stowarzyszenie „Szansa na więcej”. 

2. Cele konkursu: 

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy 

- dostrzeżenie detali przyrody 

- zachęcenie do poznawania przyrody na terenie Gminy Trzebielino 

- ukazanie piękna i bogactwa naturalnego Gminy Trzebielino 

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież. 

3. Kategoria wiekowa: 

- dzieci do lat 12 

- młodzież w wieku 13 – 17 

- dorośli 

4. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej krajobraz 

naturalny na terenie Gminy Trzebielino z podpisem, gdzie to miejsce się znajduje. Jedna 

osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace. Prace należy przynieść do 

biblioteki lub przesłać drogą elektroniczną wraz z podpisanymi stosownymi zgodami, na 

adres e-mail: biblioteka@trzebielino.pl. Termin składania prac – 25.04.2022r.  

5. Zgłoszona praca musi być zgodna z tematyką konkursu. Technika wykonania dowolna. 

Do konkursu nie można zgłaszać prac biorących udział w innych konkursach.  Organizator 

zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających 

kryteriów tematycznych oraz w/w wymogów. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

6. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać: 

- imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, 

- adres i numer telefonu rodzica lub opiekuna, 

- podpisane stosowne zgody. 

7. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. 

8. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

- ogólny wyraz artystyczny 

- pomysłowość 

- technika/wykonanie 
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9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 kwietnia 2022 roku, a wyniki konkursu wraz 

z nagrodzonymi prezentacjami będą opublikowane na stronie 

internetowejwww.biblioteka.trzebielino.pl oraz na profilu facebookowym BGCK. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

10. Przesłane zgłoszenie udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. Prace plastyczne przechodzą na własność 

Organizatora. Organizator ma prawo publikacji nagrodzonych prac na swojej stronie 

internetowej oraz na profilu facebookowym. 

11. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka – 

Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie z siedzibą przy ul. Pomorska 24, 77-235 

Trzebielino. 

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych dziecka 

jest jego udział w Konkursie plastycznym ,,Matka Ziemia”. 

3. 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 cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej 

określonego celu czyli udziału dziecka w Konkursie. 


