Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie
ogłasza
II Powiatowy Konkurs Kroszonkarski i Zdobienia Jaj Wielkanocnych
im. Jerzego Lipki w Gogolinie
„Wielkie dzieło na małej skorupce”
7 kwiecień 2019 r. - niedziela
REGULAMIN

K O N K U R S U dla kategorii od lat 16 i dorośli

1. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy Powiatu Krapkowickiego z terenu Gmin:
Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce i Zdzieszowice.
2. Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie tradycji regionalnej
związanej z okresem Świąt Wielkanocnych.
3. Termin konkursu:
7 kwiecień 2019 r.
4. Miejsce konkursu:
Hala Sportowa im. B. i Z. Blautów w Gogolinie – Karłubcu.
5. Czas trwania konkursu: od godz. 15.00 do godz.18.00.
6. WARUNKI UCZESTNISTWA:
a. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 29 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Gogolinie w sekretariacie pod numerem tel. 77 554 50 21; o udziale w konkursie decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń mogą dokonywać opiekunowie prawni oraz nauczyciele.
b. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wcześniejsze podpisanie się na liście uczestników
oraz dostarczenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu (zał. 2).
Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zobowiązani są do dostarczenia i oddania
osobnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna wg wzoru stanowiącego załącznik do
regulaminu ( zał. 1).
c. Każdy uczestnik konkursu przynosi ze sobą 2 jajka własnoręcznie wykonane na
Konkurs Kroszonkarski, który rozumiany jest przez organizatorów jako konkurs zdobienia jaj
dowolną techniką, tradycyjną dla śląska opolskiego tj:
> rytowniczą - kroszonka
> pisanie woskiem – pisanka
> oklejanka – oklejanie sitowiem
> wytrawianie octem
d. w czasie trwania konkursu każdy uczestnik wykona jedno jajko w/w dowolną tradycyjną
techniką.
e. po zakończeniu przewodu konkursowego uczestnik przekazuje do oceny Jury dwie
kroszonki lub ozdobione jaja wielkanocne. W tym jedną wykonaną podczas przewodu
konkursowego.
f. organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek oraz napój natomiast nie pokrywają kosztów
dojazdu na konkurs.
7. Informacje dotyczące oceny prac konkursowych:
a. prace będą oceniane w kategorii wiekowej:
- od 16 lat i dorośli
b. KRYTERIA OCENY:
- zgodność z tradycją / kolor, wzory, technika /
- technika / precyzja i staranność wykonania /
- ogólny wyraz artystyczny dzieła
c. Komisja oceniająca będzie stosować punktację w skali 1-10 pkt.

8. Informacje dotyczące prac:
Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury
w Gogolinie.
9. Nagrody:
a. Za najlepsze prace konkursowe w w/w kategorii wiekowej i technice zostaną przekazane dyplomy i
nagrody pieniężne:
Za zdobycie I miejsca nagroda o wartości
200 zł
Za zdobycie II miejsca nagroda o wartości
150 zł
Za zdobycie III miejsca nagroda o wartości
120 zł
Za zdobycie wyróżnienia nagroda o wartości szacunkowej
50 zł
b. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
c. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród i ich podziału.
a.

10. Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu konkursu 7 kwietnia br. o godz. 18.00
Podczas Jarmarku Wielkanocnego w Hali sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie.

11. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej od dnia 9 kwietnia br. w
Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.

12. Wszelkie informacje związane z organizacja konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 77 554 50 21 lub 77 554 50 24.

13. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
14. Klauzula - Przetwarzanie i ochrony danych
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie Plac Dworcowy 5, 47-320
Gogolin reprezentowany przez Dyrektora.
2. Inspektorem Ochrony danych Osobowych jest Pan Krzysztof Opolski – Kontakt: abi@pcok.wroclaw.pl .
3. Dane Osobowe przetwarzane są do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj.
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją i uczestnictwem osoby w II Powiatowym
Konkursie Kroszonkarskim i Zdobienia Jaj Wielkanocnych im. Jerzego Lipki „Wielkie dzieło na małej
skorupce”, dokumentowaniem i promocją. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz
celów archiwalnych.
4. Odbiorcami danych osobowych – przekazujemy dane osobowe do mediów.
5. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na terenie Unii
Europejskiej jak i poza terenem Unii Europejskiej.
6. W związku z przetwarzaniem danych jest prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania danych), usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia
sprzeciwu co do przetwarzania danych; przeniesienia danych do innego Administratora; wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych
osobowych dziecka. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych do wymienionych powyżej celów jest dobrowolna i jednocześnie
niezbędna do udziału w II Powiatowym Konkursie Kroszonkarskim i Zdobienia Jaj Wielkanocnych im. Jerzego
Lipki „Wielkie dzieło na małej skorupce”.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej stanowi
Załącznik Nr 1 do Niniejszego Regulaminu.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej stanowi Załącznik
Nr 2 do niniejszego regulaminu.
W imieniu organizatora życzę wszystkim wygranej w konkursie.
Dyrektor GOK w Gogolinie
Iwona Cimek

