W związku ze

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie
ogłasza następujące konkursy związane

tematycznie z Gminą Stryszów
Konkurs plastyczny – prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4, techniką
malarską (pastele, olej, akwarela), kolażu lub wycinanki, rysunek, grafika. Ilość prac
plastycznych nadesłanych przez jednego uczestnika – maks. 3. Każda praca powinna być
podpisana i zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek (klasa), szkoła.
Temat: „Kartka z kalendarza”- stwórz obraz, który można byłoby umieścić w
kalendarzu, zawierający ciekawe miejsce z terenu Gminy Stryszów.
Konkurs literacki – uczestnik składa 1 pracę literacką w 3 kopiach. Liczba stron danej
pracy literackiej nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu (preferowana czcionka Times
New Roman, rozmiar 14, odstępy między wierszami 1,5). Każda praca powinna być
podpisana i zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek (klasa), szkoła.
Temat: „Wieści spod Chełmu”- zostań dziennikarzem i napisz artykuł o ciekawym
wydarzeniu, które miało miejsce w Gminie Stryszów.
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora
w następujących kategoriach:
a)
b)
c)
d)

uczniowie klas I – III
uczniowie klas IV – VI
uczniowie klasy VII i gimnazjum
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.

Konkurs jest otwarty dla uczestników spoza terenu Gminy Stryszów.
Termin nadsyłania prac 14.06.2018r.
(podpisanych na odwrocie wraz z dołączoną kartą zgłoszenia).
Ogłoszenie wyników: 15.06.2018r.
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac w celu zorganizowania wystawy.

Zapraszamy do udziału !!!

Karta uczestnika Konkursów związanych tematycznie z Gminą Stryszów
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
.................…………………………………………………………………………
Adres szkoły/biblioteki/domu kultury/stowarzyszenia , telefon, e- mail:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kategoria konkursowa (odpowiednie podkreślić):
klasy I-III,
klasy IV-VI ,
klasa VII i gimnazjum
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
Rodzaj konkursu (odpowiednie podkreślić):
Literacki
Plastyczny
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję go w całości.

..……….………………………..
Data i podpis uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki oraz wykorzystanie wizerunku na
potrzeby konkursu przeprowadzanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu zgodnie
z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (RODO)
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i przekazane informatykowi w celu umieszczenia
wyników konkursowych w Internecie na stronach GOK-u
Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie
Każda udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

……………………………………..

