
Zarządzenie nr OR.I.0050.84.2019 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 13.05.2019 r.  
 

 

w sprawie Regulaminu konkursu „Razem w Europie. 15 lat Gogolina w Unii Europejskiej” 

 

Na podstawie §3 ust. 2, §4 ust. 1 i §5 ust. 1 uchwały nr XXIII/195/2008 z dnia  

6 sierpnia 2008 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. 

nr 60, poz. 1789; z  2012 r. poz. 461) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, 18 i 19, art. 30 ust. 1, 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 Ogłaszam Regulamin konkursu „Razem w Europie. 15 lat Gogolina w Unii 

Europejskiej”. 

 

§ 2 Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 Powołuję komisję konkursową w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Dorota Kłeczek 

2. Członek Komisji – Ewa Wiora 

3. Członek Komisji – Krystian Kubilas 

4. Członek Komisji – Beata Schnurpfeil 

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Regulamin konkursu plastycznego 

 „Razem w Europie. 15 lat Gogolina w Unii Europejskiej” 

Dla dzieci i młodzieży do lat 15 
 

 

I. Informacje ogólne. 
Konkurs obejmuje wybór najpiękniejszej i najciekawszej pracy plastycznej                                                         

obejmującej tematyką nasze miasto i wsie, które dzięki środkom z UE zostały 

unowocześnione i upiększone, a mieszkańcy stali się obywatelami Europy. Prace 

mogą przedstawiać najciekawsze wydarzenia nawiązujące do współpracy z 

naszymi partnerami z kraju i zagranicy. 

 

II. Organizator konkursu: Burmistrz Gogolina. 

 

III.  Adresat konkursu. 

      1. kategoria wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym  

      2. kategoria wiekowa: dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 

      3. kategoria wiekowa: dzieci i młodzież z klas IV-VI szkoły podstawowej 

      4. kategoria wiekowa: dzieci i młodzież z klas VII-VIII szkoły podstawowej 

          

 

IV.  Cele konkursu. 

1. Popularyzacja efektów wejścia Polski do UE. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat wsparcia Polski ze środków UE. 

3. Zainteresowanie efektami zmian spowodowanymi wejściem Polski do UE. 

4. Promocja efektów wspartych finansowo przez UE. 

5. Promocja przedszkoli oraz szkół. 

 

V. Zasady konkursu. 

1. Konkurs trwa od 15 maja do 17 czerwca 2019 r. 

2. Każdy uczestnik w ramach konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną. 

3.  Format pracy: A3  tj. 29,7 x 42 cm . 

4. Praca musi zostać wykonana samodzielnie. 

5.  Technika wykonania pracy jest dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie,  

wydzieranie, wycinanie, grafika itp.) 

6.  Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę na odwrocie, zawierającą następujące 

informacje:  

a. tytuł pracy 

b.  imię i nazwisko autora 

c.  przedszkole, szkoła, klasa 

d.  imię i nazwisko opiekuna ( jeśli zgłoszenia dokonuje szkoła) 

e. numer telefonu – do kontaktu w sprawie konkursu 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania pełni praw 

autorskich do pracy plastycznej. Zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń przez osoby 

trzecie w zakresie naruszeń ustawy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. 

zm.) wyłącza odpowiedzialność organizatora konkursu, a za naruszenia te odpowiada 

w pełni uczestnik konkursu. 

8. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach związanych z konkursem 

(załącznik). 

9. Prace konkursowe należy dostarczyć we własnym zakresie Urzędu Miejskiego w 

Gogolinie do poniedziałku 17 czerwca 2019 roku do godz. 16.30.  

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106529,regulamin-konkursu-na-najlepsze-przebranie-kibica,id,t.html##
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106529,regulamin-konkursu-na-najlepsze-przebranie-kibica,id,t.html##


Regulamin konkursu plastycznego 

 „Razem w Europie. 15 lat Gogolina w Unii Europejskiej” 

Dla dzieci i młodzieży do lat 15 
 

 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. 

1. Ocena komisji odbędzie się do 15.07.2019 r. 

 

2. Jury konkursu do dnia 15.07.2019 r. wybierze po trzy najlepsze prace w każdej z 

trzech kategorii wiekowych i przydzieli nagrody. Jury ma prawo przyznać miejsca 

równorzędne paru osobom oraz przyznać dodatkowe wyróżnienia. Werdykt Jury jest 

ostateczny. 

3. Oceniając prace Jury weźmie pod uwagę: 

a. jakość wykonania (z uwzględnieniem wieku twórców); 

b. walory plastyczne; 

c. oryginalność. 

 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/ 

nazwy organizacji i informacji o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i 

udostępniania informacji, które są przedmiotem konkursu oraz umieszczanie ich w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

VII. Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Burmistrz Gogolina na podstawie rekomendacji 

komisji konkursowej. 

2. Decyzja Burmistrza Gogolina na podstawie sporządzonego protokołu komisji 

konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Burmistrz Gogolina przyzna nagrody w postaci rzeczowej. 

4. Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

5. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół. 

 

 

VIII. Informacja dotycząca zbierania danych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą  

     w 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6. 

2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Reinert. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się 

skontaktować z nim pod adresem: e-mail kr@gogolin.pl. 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie                                                                

plastycznym „Razem w Europie. 15 lat Gogolina w Unii Europejskiej” na podstawie art. 6 

ust 1 lit. f.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od ogłoszenia wyników. 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 



Regulamin konkursu plastycznego 

 „Razem w Europie. 15 lat Gogolina w Unii Europejskiej” 

Dla dzieci i młodzieży do lat 15 
 

 

6) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

2. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw 

należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w 

pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego 

przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 

 

      IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. 

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do Beaty Schnurpfeil, pisemnie na 

adres e-mail: beata.schnurpfeil@gogolin.pl lub pod numerem telefonu 77 40 76 827. 

 

 

 

 

 

 


