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Organizator: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Skępem 
Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w Skępem 

 
Patronat: 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem 
Dyrektor M-GOK w Skępem 

Cele konkursu: 

• propagowanie tradycji, zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi,  

• pogłębianie wiedzy na temat znaczenia symboli świątecznych, 

• kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą ludową, 

• rozwijanie wrażliwości i twórczej ekspresji poprzez środki wyrazu 
plastycznego. 
 

Tematyka prac: 

Praca wykonana przez uczestnika konkursu powinna być związana z tradycjami 
obchodzenia Świąt Wielkanocnych. Technika i format dowolny. Konkurs podzielony 
został na trzy kategorie tematyczne. 

Kategorie prac: 

• ozdoba wielkanocna 

• palma wielkanocna 

• pisanka 

W każdej z kategorii zostaną wyłonieni laureaci I,II i III miejsca oraz wyróżnień. 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej na stałe lub gościnnie 
w Mieście i Gminie Skępe.  
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Kryteria oceny: 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora, która oceni prace pod 
względem: 

• zgodności z tematem; 

• pomysłowości i oryginalności; 

• walorów artystycznych; 

• estetyki i samodzielności wykonania. 

Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko 
– Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem. 
Nagrodą dodatkową dla najmłodszych uczestników konkursu, t.j. dzieci 
przedszkolnych będzie spektakl profilaktyczny. Przedstawienie odbędzie się we 
wszystkich przedszkolach, z których zostaną zgłoszeni uczestnicy. 

Zasady zgłoszenia pracy:  

Pracę należy dostarczyć lub przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem 
ul. Dobrzyńska1 
87-630 Skępe 
 

Do pracy należy dołączyć metryczkę z danymi autora. Prace zgłoszone do konkursu 
przechodzą na własność Organizatora i zostaną przekazane na Internetowy Kiermasz 
Świąteczny, z którego dochód zostanie przekazany na konto Rady Rodziców 
Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” 

Termin zgłaszania prac konkursowych: 

do dnia 4 kwietnia 2022 roku 

Ogłoszenie wyników oraz prezentacja prac nastąpi 5 kwietnia 2022 r. 
na fanpage’u M-GOK w Skępem i jednocześnie otworzy Internetowy Kiermasz 
Wielkanocny dla Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Wiosce 
„Przedszkola pod lipami”. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  
na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! 
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Załącznik 1 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 
s. 1, informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem, 
87-630 Skępe ul. Dobrzyńska 1, e-mail: mgok@mgok.skepe.pl, tel. 54 287 85 50 oraz Urząd 
Miasta i Gmina Skępe, ul. Kościelna nr 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287 8521, email: 
sekretariat@skepe.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc pachnąca wiosną” i 
Internetowego Kiermaszu  Wielkanocnego organizowanego dla Rady Rodziców Przedszkola 
Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami”. dokonywanych na podstawie wyrażonej 
przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc pachnąca wiosną” i Internetowego Kiermaszu 
Wielkanocnego dla Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod 
lipami”. 
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących zadania w 
ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz 
usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO). 
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 
9. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach 
społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z 
decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie 
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 
 
 
 
……………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik 2 

Karta zgłoszenia do Gminnego Konkursu Plastycznego 
„Wielkanoc pachnąca wiosną” 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

w Gminnym Konkursie Plastycznym „Wielkanoc pachnąca wiosną” 

oraz Internetowym Kiermaszu Wielkanocnym dla Rady Rodziców Przedszkola 

Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami”; akceptuję Regulamin Konkursu  

i Kiermaszu; wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Organizatorów dla celów organizacyjnych 

i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002 r.,poz.926, z póź. zm.).  

 

……………………………………………….  

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 
Imię i nazwisko autora pracy: 
 

 

 
Wiek autora: 
 

 

 
Nazwa instytucji zgłaszającej: 
 

 

 
Kategoria pracy: 
(ozdoba wielkanocna/ 
 palma wielkanocna/ 
 pisanka) 
 

 

 
Imię i nazwisko opiekuna: 
 
Telefon kontaktowy: 
 

 


