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Regulamin konkursu plastycznego „Niezwykła maska karnawałowa” 

1. Organizator konkursu 

I. Organizatorem konkursu jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 

II. Adres organizatora: ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo 

III. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor ds. kultury: Wiktoria 

Gaffke; tel. 790 542 113 

2. Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (do 15 roku życia włącznie), zamieszkującej 

teren Gminy Puck. 

3. Cele konkursu 

 Rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności wśród mieszkańców Gminy 

Puck. 

 Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy 

w zakresie różnych technik plastycznych. 

4. Warunki uczestnictwa 

I. Przedmiot konkursu: maska karnawałowa 

II. Format pracy: dowolny 

III. Technika plastyczna: dowolna 

IV. Do pracy proszę dołączyć dane autora (imię, nazwisko, wiek, kontakt telefoniczny 

opiekuna, miejsce zamieszkania uczestnika konkursu). 

V. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę. Powinna ona być wykonana 

samodzielnie i być oryginalnym projektem autora. 
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5.  Termin i miejsce dostarczenia prac 

I. Termin: Termin dostarczania prac upływa z dniem 4 lutego 2022 roku (piątek). 

II. Miejsce: Prace dostarczamy do Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck (ul. 

Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo) w godz. 7:30-15:30. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

I. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.oksitpuck.pl oraz 

na mediach społecznościowych Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck  

8 lutego 2022 roku (wtorek). 

II. W konkursie zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 

III. W konkursie będzie można wygrać zestawy z artykułami plastycznymi o wartości: 

1.Miejsce 150zł   2. Miejsce 100 zł  3. Miejsce 75zł   

IV. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w Domu Kultury w Żelistrzewie oraz w 

mediach społecznościowych i stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i 

Turystyki w Gminie Puck. 

V. Ostateczny werdykt należy do jury. 

7. Uwagi ogólne 

I. Do pracy plastycznej należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która znajduje się w załączniku. 

II. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

III. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania reprodukcji, publikacji i 

ekspozycji prac bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności 

finansowych.  
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……………………................. 

                                                                                                                            (miejscowość, data) 

 

 

      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

 (imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, telefon ), mojego dziecka 

i Oświadczam, że 

 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck  

ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo  

tel. 58 673 16 55 e-mail: oksit@oksit.puck.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariola Parchem iod@oksitpuck.pl 

3. Celem przetwarzania jest: przeprowadzenie konkursu plastycznego 

4. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, Zgoda 

5. Odbiorcami danych osobowych są: uczestnicy wystawy, odwiedzający strony internetowe 

oksitpuck.pl, gmina.puck.pl, i ich portale społecznościowe, czytelnicy lokalnej prasy 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi księgowej konkursu.  

7. Przysługuje mi prawo ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu 

9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych 

10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostały zebrane 

 

 

Imię i nazwisko                                                                                 Podpis /Podpis opiekuna 

prawnego 
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