
 
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH 
OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na GOKSiT w Żarnowcu swoje 
prawa majątkowo do zgłoszonych prac  w celu wykorzystania ich przez GOKSiT w 
sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących  polach 
eksploatacji: 
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, video, 
b) zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach obrazu, 
c) wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci Internet, 
d) publicznej prezentacji prac. 

 
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów do 

celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póź. 
zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania 
prac mogą zostad umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w 
materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich 
roszczeo (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 
Organizatorów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku wypowiedzi na  
potrzeby określone w oświadczeniu. 
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (moich) danych osobowych (mojego dziecka) 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadao statutowych przez Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu. Administratorem danych osobowych 
wskazanym w powyższym piśmie jest GOKSiT w Żarnowcu. Dane podawane są 
dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. 
Informujemy o przysługującym Paostwu prawie odstępu  od treści danych oraz 
prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) 
Oświadczenie ważne jest bezterminowo. 
 
UDZIAŁ W KONKURSIE JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU I 
ZAWARTYCH W NIM POSTANOWIEO. 
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REGULAMIN 

GMINEGO KONKURSU  

NA PALMĘ I STROIK WIELKANOCNY 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC 

 
 

1. Postanowienia ogólne:  
 

 Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury,  
Sportu i Turystyki   w   Żarnowcu. 

 Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest gminny.  
 

2. Cele konkursu:  

 kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, 

 popularyzacja wiedzy o polskiej tradycji ludowej związanej z okresem 
wielkanocnym i wiosennym,  

 promocja twórczości artystycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych. 

 
4. Warunki uczestnictwa:  

 Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież oraz dorośli.  

 Prace powinny byd wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem: 
 tradycyjnych materiałów i technik  lub  nowoczesnych form zdobienia 

 Nie będą oceniane zakupione prace gotowe.  

 Liczba prac dostarczonych przez uczestnika: 1 praca.  

 Każda praca powinna byd opatrzona opisem zawierającym imię i nazwisko 
autora, wiek, klasę lub organizację 

 Prace będą oceniane w 5 kategoriach:  
 Przedszkole – prace zbiorowe  
 klasy I-III,  
 klasy IV-VII,  
 młodzież i osoby dorosłe.  

 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace 
są oryginałami autora.  

 
 
 
 
 

5. Terminy:  

 Prace należy składad do  22 marca 2018r. do  Gminnego Ośrodka Kultury 

Sportu i Turystyki w Żarnowcu. ul. Rynek 9, 42-439 Żarnowiec.  
 
 

 ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w 
poniedziałek  26.03.2018r. o godz. 11.00 w sali GOKSiT  

 Informacje o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie 
internetowej  Domu Kultury  w Żarnowcu www.goksitzarnowiec.pl  

 

6. Ocena i nagrody:  

 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.  

 Jury przyzna  autorom najlepszych  prac  nagrody oraz wyróżnienia. Wszyscy 
uczestnicy otrzymają dyplom. 

 

7. Postanowienia końcowe:  

 Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza 
akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu”.  

 Wystawę prac można oglądad do 30 marca 2018r. 

 Prace konkursowe prosimy odbierad w terminie do 6 kwietnia 2018r. 

 Informacji o konkursie udzielają:  
Pracownicy  GOKSiT  w Żarnowcu, tel. 32  6449 114,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


