
Regulamin konkursu plastycznego „Stwórz własny projekt  stroju  
dla Krawca Niteczki i Strachowej” 

 
Wielkimi krokami zbliża się występ dziecięcego Teatru Naszej Wyobraźni pod tytułem 
„Krawiec Niteczka”. Niestety nie mamy pomysłu na strój dla głównych bohaterów dlatego 
prosimy Was o pomoc w zaprojektowaniu stroju dla naszych artystów.  
 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie zaprasza dzieci do udziału w 
konkursie plastycznym „Stwórz własny projekt dla Krawca i Strachowej” Zadaniem 
uczestnika jest zaprojektować według własnego pomysłu strój dla Krawca Niteczki i 
Strachowej, można ozdobić w różnych technikach plastycznych ( farby, plastelina, wycinanka, 
włóczka) . Praca plastyczna płaska, format A4, wykonana samodzielnie. 
Gotowe prace można składać w Ośrodku Kultury w  Gołkowicach do dnia 28 lutego 2020 r. 
Prosimy, aby każda z prac była z tyłu opisana wg wzoru: 
 

 
Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………… 
 
Wiek autora pracy…………………………………………………………………………. 
 
Klasa……………………data urodzenia………………………………………………… 
 
Miejscowość, data………………………………………………………………………… 
 
Imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna dziecka……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
REGULAMIN: 
ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury, Sport i Turystyki w Godowie 
CELE: 
-doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego, 
-prezentacja możliwości twórczych dzieci, 
-promocja młodych talentów. 
 
WARUNKI KONKURSU: 
-każdy uczestnik może zgłosić dwie prace projektu stroju Krawca i Strachowej (każda postać 
na osobnej kartce formatu A4). 
-technika pracy jest dowolna (rysunek  ołówkiem,  kredką,  pędzlem  lub  przy zastosowaniu  
technik  typu: akwarela, tempera, kolaż oraz technik mieszanych) zużyciem materiałów 
niekonwencjonalnych (folia, bibuła, pasmanteria i inne). 
-praca powinna być wykonana samodzielnie 
-każda praca plastyczna powinna być opisana z tyłu następującymi danymi : imię i nazwisko, 
klasa, data urodzenia, nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna dziecka.  
Prace plastyczne należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Gołkowicach. 
UCZESTNICY: 
Organizator zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas od I – III  których pasją jest 
projektowanie ubioru. 
 



 
 
OCENA PRAC 
Przy ocenie prac plastycznych specjalnie powołana  komisja zastosuje następujące kryteria:  
samodzielność wykonania, estetykę wykonania, walory artystyczne . 
Zostaną wyłonione 2 prace zwycięskie. 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród głównych odbędzie się podczas 
przedstawienia pod Tytułem „Krawiec Niteczka”, które obędzie się 22 marca 2020 r. 
 
UWAGI KOŃCOWE 
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac. Udział w konkursie jest 
jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na 
fotografowanie wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania 
konkursowego oraz promocji GCKSiT. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
Dodatkowe informacje w sprawie konkursu: Ośrodek Kultury w Gołkowicach nr tel. 32 47 27 
532 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż: 
I. ADMINISTRATOR DANYCH. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, ul. 1 maja 93, 44-340 Godów. 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 
sposób: 
1) pisemnie na adres siedziby Administratora. 
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA. 
1. Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych  
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez  obowiązków określonych przepisami prawa albo jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed 
zawarciem umowy. 
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i 
zakresie. 
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 
W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Dane osobowe przetwarzane przez GCKSiT w Godowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej 
danej sprawy. 
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
3) usunięcia danych osobowych, 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5) przenoszenia danych osobowych, 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej 
wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania. 
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 
1) ustawowym, 
2) umownym, 
3) warunkiem zawarcia umowy, 
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, 
co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takie j umowy. 
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej 
umowy. 
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 
 



 
 
 

Zał. 1 

KRAWIEC NITECZKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zał. 2 
 

STARACHOWA 
 
 
 


