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                                       GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W RAJCZY 

Ul. Parkowa 2, 34-370 Rajcza 
tel/fax 33 864-32-30 

e-mail: gokrajcza@rajcza.com.pl 
strona internetowa : www.rajcza.naszgok.pl 

NIP 553-23-08-936 Regon 072359015 

 
 

 
 

odcienie polskości 

KONKURS NA PLAKAT PATRIOTYCZNY 

w ramach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Ogłoszenie konkursowe: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy ogłasza konkurs plastyczny na plakat nawiązujący do 

tematyki 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy. 

Tematyka: 

Tematem konkursu jest przygotowanie plakatu tematycznie związanego z 100. rocznicą 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Z przesłanych prac zostanie zorganizowana wystawa. 

Cele konkursu: 

• zainteresowanie uczniów historią niepodległości Polski, 

• kształtowanie postaw patriotycznych uczniów, 

• zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny, 

• kształtowanie szacunku wobec dokonao bohaterów tamtych dni, 

• ochrona przed zapomnieniem wydarzeo i ludzi, 

• promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki, 

• doskonalenie umiejętności plastycznych, 

• ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców. 
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Kategorie wiekowe: 

 dzieci w wieku przedszkolnym (w tej kategorii dopuszcza się prace grupowe) 

 dzieci z klas I - V szkół podstawowych, 

 młodzież z klas VI, VII, VIII i gimnazjum. 

1. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zostad podpisana i musi zawierad: imię, 

nazwisko, kategorię wiekową oraz nr telefonu uczestnika oraz podpisaną przez 

uczestnika lub opiekuna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Każdy uczestnik może złożyd na konkurs jedną pracę plastyczną. 

3. Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A3, (technika i sposób wykonania prac 

dowolna: rysunek, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii, decoupage, 

scrapbooking, i innych). 

4. Prace należy dostarczyd do dnia 3 listopada 2018r. do godziny 15:00 do 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy 

 Ul. Parkowa 2, 34 – 370 Rajcza 

5.  Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa, która przyzna 

nagrody rzeczowe. 

6. Komisja konkursowa oceniad będzie: 

- pomysłowośd,  

- nowatorstwo  

- starannośd wykonania  

- prawidłowe wykorzystanie barw oraz symboli narodowych. 

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

8. O sposobie oraz terminie przekazania nagród laureaci zostaną poinformowani 

telefonicznie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w materiałach 

dotyczących Święta Niepodległości (z podaniem autora). 

10.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac 

podczas przesyłania i nie zwraca prac konkursowych. 

11. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

Nagrody: 

W konkursie zostaną przyznane dyplomy,  nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz 

wyróżnienia. 
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Dane osobowe uczestnika konkursu    Rajcza, dnia…………….… 

Imię i nazwisko…………………………… 

Adres zamieszkania……………………. 

………………………………………………….. 

Nr tel. Kom. ……………………………….. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
I Ja niżej podpisany/a, wyrażam  - zgodnie z treścią art.7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) – wyraźną i dobrowolną 
zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Administratora Danych tj. 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy ul. Parkowa 2, w celu przygotowania, organizacji i 
promocji konkursu na plakat patriotyczny  „odcienie polskości”  

           oraz wykorzystania wizerunku mojej osoby do celów promocyjnych konkursu oraz innych 
informacji związanych z działalnością w/w Administratora Danych. 

II  Jednocześnie oświadczam, że: 
1. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem/-am się również z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści w/w danych, prawie 

do wglądu i możliwości ich poprawienia oraz, że dane te nie będą udostępniane innym 

podmiotom.  

2. Zostałem/-am poinformowany o dobrowolności podania przedmiotowych danych, a moja 

zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwośd 

jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i 

zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.  

 
 

 
 

……………………..……………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu  

w przypadku osoby poniżej 16. roku życia 
 podpis rodzica lub opiekuna 


