
REGULAMIN KONKURSU 

 
I. Organizator: 
 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Dratwa w Kłomnicach oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Kłomnicach. 

 

II. Adresat: 
1. Adresatem konkursu są dzieci i młodzież do 14. roku życia. 

 

III. Przedmiot konkursu: 
 
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie rysunku, który posłuży jako wzór plakatu do spektaklu 
„Królestwa” w reż. Dawida Chybalskiego (premiera planowana na maj 2022 roku w Teatrze  
Dratwa) poprzez wykorzystanie pracy lub jej elementu, w tym jej przetwarzanie na potrzeby 
wykonania projektu graficznego plakatu do spektaklu.  
2. Praca powinna tematycznie nawiązywać do treści spektaklu: 
„Była raz sobie Księżniczka Koronka. Był też raz sobie Książę Hafcik. Dwa królestwa od zawsze zwaśnione, 
pokłócone, nie lubiące się wcale, a wcale! A ja? Uwielbiam koronki, są takie delikatne, zwiewne, szlachetne. 
To dzieło samej Niani Szydełko! Mistrzowskie dzieło. A to hafty! Uwielbiam hafty, są takie bajecznie 
kolorowe. A do tego ciepłe... i upalne! To dzieło samej Niani Igiełki! Mistrzowskie dzieło! Jakie delikatne, 
wykwintne, szlachetne... Prawda, że piękne? Biedna Księżniczka Koronka. Taka śliczna i taka samotna. A 
przecież na koronkach świat się nie kończy! To dopiero świata połowa - północna i mroźna. A tuż obok, za 
południową granicą jest tak południowo i upalnie... Biedny Książę Hafcik. Taki śliczny i taki samotny. A 
przecież na haftach świat się nie kończy! To dopiero świata połowa - południowa i upalna. Bajkowa opowieść 
o dwóch zwaśnionych królestwach i o zwycięskiej potędze miłości. Chłodna biel kontra żywioł kolorów, książę 
Hafcik i księżniczka Koronka oraz dwie groźne nianie w akcji!” 
  
3. Praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie maksymalnie A2 (42x59,4cm).  
4. W przygotowanych pracach prosimy nie wpisywać tytułu przedstawienia ani innych znaków. Zostaną one 

nałożone komputerowo.  

 

IV. Zasady przyznawania nagród: 
 
1. Wyboru prac dokona Jury powołane przez Organizatora, złożone z twórców spektaklu, plastyków, grafików 
i animatorów kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach  
2. W konkursie zostaną wyłonione cztery wyróżnione prace, których autorzy otrzymają poczwórne 
zaproszenia na spektakl oraz ich prace zostaną umieszczone w mediach społecznościowych oraz na stronie 
internetowej Teatru.  
3. Jedna, najciekawsza praca zostanie wykorzystana jako wzór graficzny plakatu spektaklu „Królestwa” reż. 
Dawida Chybalskiego. Dodatkowo, autorka/autor otrzyma pulę zaproszeń, które będzie mogła/mógł 
wykorzystać do zaproszenia na spektakl w wybranym terminie swojej klasy ze szkoły (maksymalna liczba 
zaproszeń: 40) oraz nagrodę rzeczową.  
4. Z autorami nagrodzonych prac Organizator skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia 
szczegółów. 

 

V. Termin i zgłoszenia: 
 
1. Oryginały prac należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Kultury w 
Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice z dopiskiem: „Królestwa – konkurs” najpóźniej do 30 
kwietnia 2022 roku.  
2. Do prac prosimy załączać informacje o imieniu, nazwisku i wieku autorki/autora. 
3. Do pracy należy załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na udział w 
konkursie. 
4. Przesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację regulaminu.  
5. W przypadku wyróżnienia pracy Organizator skontaktuje się z autorką/-em w celu podpisania umowy 
o prawach autorskich. 



Klauzula informacyjna o danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 dyrektyw 95/46/WE informuję, że: 

 

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach z siedzibą 
w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice zwany dalej Administratorem; Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

2) Inspektorem Ochrony Danych u administratora jest Dagmara Witczak, e-mail: dw_iod@onet.pl  
3) Podane dane osobowe przetwarzane będą :  

a) W celu realizacji w/w konkursu  
b) W celach promocyjnych GOK 

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim.  
Odbiorcom danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
 

a) W zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt a) –zgoda, realizacja zadań własnych GOK 
wynikających ze Statutu GOK i ustawy o działalności instytucji kultury. 

 
b) W zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt b) - zgoda, ustawa o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 
 

5) Podanie danych jest niezbędne do: w zakresie celu określonego w pkt. 3a – konkursu, w przypadku nie 

podania danych niemożliwy jest udział w konkursie w zakresie celu określonego w pkt. 3b – promocji 
działalności GOK w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zamieszczanie wizerunku uczestnika 

konkursu na stronach internetowych GOK, oraz tablicach ściennych i folderach w celu promocji GOK.  
6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 
• Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia danych osobowych,  
• Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• Przenoszenia danych,  
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,  
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Dostęp  do  danych  osobowych  jest  możliwy  :  drogą  e-mail,  bezpośrednio  w  siedzibie  GOK,  
korespondencyjnie na adres siedziby GOK 

 
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 
 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie celu określanego a pkt. 3a) przez okres 

realizacji warsztatów/zajęć, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjnie jest ich 

przechowywanie w archiwum zakładowym GOK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, w zakresie celu określonego w pkt. 3b) przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez 

okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym GOK zgodnie z 

ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 



……………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

…………………………………………………………………….. 
(nr telefonu i adres e-mail) 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu na plakat do spektaklu „Królestwa” 
organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Dratwa i Gminny Ośrodek Kultury 
w Kłomnicach i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego: 

 
…………………………………....................................................…………. w tym konkursie. 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka 

dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, wiek – na podstawie 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 
3. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć pracy plastycznej mojego dziecka na stronie 

internetowej Organizatora (www.gokklomnice.pl, www.dratwa.klomnice.pl oraz w mediach 
społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram) oraz w materiałach prasowych, w 
celach informacyjnych i promocyjnych konkursu oraz możliwość wykorzystania pracy lub jej 
elementu, w tym jej przetwarzanie na potrzeby wykonania projektu graficznego plakatu do 
spektaklu. 

 
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora. 

 

 
5. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście. 

 

 
6. Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną, że posiadam prawo dostępu do danych 

osobowych swoich oraz mojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z  
Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016/. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

http://www.gokklomnice.pl/
http://www.dratwa.klomnice.pl/

