ZARZĄDZENIE Nr 88/2018
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 23.05.2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. „100 lat Niepodległości”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U.2017, poz.1875 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się konkurs plastyczny pn. „100 lat Niepodległości” i zarządza jego przeprowadzenie
na zasadach określonych w Regulaminie konkursu plastycznego pn. „100 lat Niepodległości”,
stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zadania powierza się koordynatorowi Zespołu ds. Promocji w Referacie Promocji
i Komunikacji Społecznej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2018
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia23.05.2018r.

Regulamin konkursu plastycznego
„100 lat Niepodległości”

1. ORGANIZATOR:
Burmistrz Gminy Żukowo
adres: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

2. CELE KONKURSU:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny i regionu,
kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu
polskiego,
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
popularyzacja działań plastycznych,
poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
uczczenie obchodów 100-lecia Niepodległości.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Konkurs adresowany jest do następujących grup wiekowych:
a. uczniowie przedszkoli ( innych form wychowania przedszkolnego),
b. uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
c. uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
d. uczniowie klas VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum,
e. kategoria open (mieszkańcy gminy Żukowo).
2) Prace mogą być wykonane dowolną techniką bez użycia kredek. Dopuszczalne są
prace przestrzenne.
3) Prace muszą zawierać symbole związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz elementy nawiązujące do symboli lokalnych, związanych z historią,
kulturą lokalnej społeczności.
4) Prace mogą być wykonywane na zajęciach szkolnych lub samodzielnie w domu.
5) Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz czytelnie opisać wg wzoru:
a. - dzieci przedszkolne i szkolne: imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola
(innej formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły, numer telefonu,
nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego,
b. - kategoria open: imię i nazwisko, wiek, nazwa miejscowości, numer telefonu.
4. TERMINY:
1) Konkurs rozpoczyna się 24.05.2018 r.
2) Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2018 r. do Urzędu
Gminy w Żukowie (do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej pok. 42, I
piętro) wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1.

3) Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2018r. w czasie

gminnych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

5. KOMISJA KONKURSOWA:
Burmistrz powołuje Komisję Konkursową w składzie:
•
•
•
•

Jacek Piątek, grafik, artysta plastyk,
Maciej Kosycarz, fotograf,
Sabina Szlahs, malarka.
Beata Bujnowska-Kowalska – Urząd Gminy w Żukowie.

6. Komisja proponuje Burmistrzowi Gminy Żukowo laureatów konkursu. Ostateczną decyzję
podejmuje Burmistrz. Od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nie przysługuje odwołanie.
Przewiduje się przyznanie minimalnie trzech nagród rzeczowych w każdej kategorii (miejsca I
– III).

7. UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość publikacji nagrodzonych prac.

Informacji o konkursie udziela pani Beata Bujnowska-Kowalska, tel. (58) 685 83 68 / +48
885 227 111 lub e-mail: b.bujnpwska@zukowo.pl

Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIA
(podpisuje opiekun prawny uczestnika lub pełnoletni uczestnik osobiście)
1.Wyrażam zgodę na przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy zgłoszonej na
konkurs plastyczny „100 lat Niepodległości” organizowany przez Burmistrza Gminy
Żukowo. Ponadto wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Gminy Żukowo, w
mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach Gminy Żukowo zdjęć, na których
znajduje się mój/dziecka* wizerunek, do celów promocyjnych Gminy Żukowo oraz podanie do
publicznej wiadomości mojego/dziecka*imienia i nazwiska.

…………………………….
data

………………………………
podpis

2.Oświadczam, że zapoznałem/-ałam* się z Regulaminem Konkursu, akceptuję go,
zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca na konkurs stworzona jest
przeze mnie/ dziecko* samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

…………………………….
data

………………………………
podpis

3.Zostałem poinformowany/-na*, że 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):
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Żukowo, z siedzibą ul.
Gdańska 52, 83-330 Żukowo.
2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Żukowo w celu przeprowadzenia
konkursu plastycznego „100 lat Niepodległości” przez okres 10 lat.
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Żukowo na podstawie art. 6 ust.1 lit. b)
ww. rozporządzenia oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
4) Poddanie danych osobowych jest wymogiem konkursu; brak ich podania skutkować
będzie brakiem możliwości udziału w konkursie.
5) Pełnoletniemu uczestnikowi konkursu/rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka
przysługuje prawo do:
– żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
- wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

…………………………….
data
*niepotrzebne skreślić

………………………………
podpis

