
Tematem prac jest Jaworze w ujęciu historycznym lub współczesnym. Przedmiotem kon-
kursu jest wykonanie pracy plastycznej, która  nawiązywać  będzie do najpiękniejszych  
architektonicznych  i przyrodniczych zakątków Jaworza. Powstałe prace będą swojego 
rodzaju promocją naszej gminy, podkreśleniem jego piękna i uroku.

Celem Konkursu jest prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie kreatywno-
ści, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej, wymiana doświadczeń plastycznych 
oraz zachęcenie uczestników do kreatywnego spędzania czasu.
Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Najciekawsze prace zostaną wydane  
w formie pocztówki! 

1. Organizatorem konkursu jest  Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, z siedzibą w Jaworzu, 
ul. Wapienicka 25, tel. 33 488 31 16 zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym – uczniowie klas 1-8 szkoły podsta-
wowej, zwanych dalej Uczestnikami.

3. Prace będą oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I – uczniowie klas 
1-3,  kategoria II – uczniowie klas 4-6, kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawo-
wej.

4. Ocena jury będzie przyznawana według następujących  kryteriów: inwencja twórcza,  
pomysłowość, estetyka, samodzielność wykonania pracy.

5. Każdy Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę, wykonaną w dowolnej technice  
w formacie A4 lub A3.

6. Prace przedstawione na konkurs powinny być pracami własnymi autorów, nie przedsta-
wionymi w innych konkursach.
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7. Uwaga!  
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie e-mailem skanu lub fotografii karty 
zgłoszenia, w którym należy podać: imię, nazwisko, kategorię wiekową oraz zgodę na  prze-
twarzanie danych osobowych oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego. 

8. Każdy Uczestnik wykonuje skan lub dobrej jakości fotografię swojej pracy w formacie 
JPG  i przesyła na adres biuro@opgj.pl do 15 marca 2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi  19 marca 2021 roku.
Skany lub fotografie prac dostarczone po terminie, nie będą brane pod uwagę.

9. W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (nauczyciel 
plastyki) zobowiązuje się pozyskać wymagane zgody od rodziców / opiekunów prawnych 
dzieci.

10. Prace konkursowe będzie oceniało jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest  
ostateczna.

11. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organi-
zatora konkursu www.opgj.pl oraz na profilu Facebook.

12. Nagrodzone przez jury prace, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, należy do-
starczyć osobiście na adres: Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, 
ul. Wapienicka 25, 43-384 Jaworze

13. Prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.

14. Udział w konkursie jest bezpłatny.

15. Informacje dotyczące przetwarzani danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanym dalej RODO, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze 
informuje, że:
a). Administratorem danych Uczestnika konkursu jest Ośrodek Promocji Gminy Jaworze  
ul. Wapienickiej 25,  43-384 Jaworze, w imieniu której działa Dyrektor.
b). Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@
opgj.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.
c). Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 
promocji  
i przeprowadzenia Konkursu  publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na 
stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy Jaworze czy w działalności edukacyjno-informa-
cyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej Ośrodka Promocji Gminy 
Jaworze, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO. 
d). Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie 
z art. 6 lit. a. RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożli-
wienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 



opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów.  
e). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu 
przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia rosz-
czeń.
f). Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania danych osobowych.
g). Osoba, której dane dotyczą,  ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie.
h). Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione osobom, które przeglądają treści na 
portalu Facebook oraz Administratorowi portalu społecznościowego Facebook, podmiotom  
świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji konkursu w formie on-line a 
także mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązu-
jących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
i). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratoro-
wi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarza-
niem danych w związku z prowadzoną działalnością kulturalno-informacyjną. 
j). Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowa-
niu decyzji, w tym profilowaniu
k). Osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator,  przysługuje prawo wniesienia 
skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

16. Nadesłanie prac jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.


