
REGULAMIN KONKURSU  
 

1. ORGANIZATOR:  
Wójt Gminy Obrowo 
oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie,  
ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo  
tel. 56 678 60 22 wew. 145/146 
gok@gok.obrowo.pl  

 
2. KATEGORIA: 

• kategoria I – dzieci do 6 lat 
• kategoria II – 7 – 9 lat 
• kategoria III – 10 – 12 lat 
• kategoria IV – 13 – 15 lat 
• kategoria V – 16 - 18 lat  

 
 
3. CELE KONKURSU: 

• rozwijanie zainteresowań plastycznych,  

• stworzenie uczestnikom możliwości własnych dokonań twórczych,  

• rozwijanie wrażliwości estetycznej 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

• każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę w formacie nie większym niż A4, 
• technika rysunkowa  (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, itp.) 
• wszystkie prace stają się własnością organizatora konkursu,  
• warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz pisemnego oświadczenia 

(załącznik nr 2 i 3) 
 

5. OCENA I NAGRODY 

• prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, 

• każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictw w konkursie,  

• pierwsze 3 miejsca i wyróżnienia będą nagradzane, 

• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2021 roku, o wynikach konkursu uczestnicy zostaną 
powiadomieni telefonicznie  
 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
• organizator ma prawo do wyróżnienia dodatkowych prac,  
• prace można nadesłać pocztą z dopiskiem:  

„Autoportret” lub składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 
29 wraz z kartą zgłoszenia w pokoju nr 1. do 21 maja 2021 r. 

• organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, 
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac, 

 
7. OCHRONA DANYCH OSBOWYCH 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się na podstawie at. 6 ust. lit. e RODO  w związku z 
Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w 
celu udziału w konkursie.  Uznaje się, że osoby, które  zgłosiły się do konkursu  zapoznały się z klauzulą informacyjną 
będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
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