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IV Edycja  

Konkursu Plastycznego 

„Trześniowskie anioły”                       
 

„Trześniowskie anioły” to konkurs plastyczny nawiązujący do 

polichromii zdobiących ściany kościoła parafialnego w Trześni, 

najstarszego kościoła na terenie gminy Gorzyce.  

1. Organizatorzy: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach  

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni 

 Biblioteka Publiczna w Trześni 

 

 

2. Celem konkursu jest: 

 przybliżenie oraz popularyzacja historii regionu, 

 stworzenie interesującej kolekcji prac nawiązujących do polichromii zdobiących kościół 

parafialny w Trześni, 

 upowszechnienie inicjatyw twórczych,  

 stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie,  

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi, 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności twórczej i wyobraźni przestrzennej, 

 zachęcanie do poszukiwań inspiracji w historii sztuki 

 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Gorzyce.                                        

Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

 kategoria I – kl. 0-III szkoły podstawowej, 

 kategoria II – kl. IV-VI szkoły podstawowej, 

 kategoria III – kl. VII – VIII szkoły podstawowej  

 

4. Kryteria oceny:  

 zgodność pracy z tematem,  

 technika i staranność,  

 walory artystyczne,  

 pomysłowość,  

 samodzielność wykonania 

 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej własną 

wizję anioła: 

 można zgłosić  1 – 2 prace, opisane ( imię, nazwisko, wiek, miejscowość ) i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, 
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 w konkursie uczestniczą osoby indywidualne (prace wykonane zbiorowo nie będą 

oceniane), 

 technika pracy:  płaska, mozaika 

 materiały: suche (bez użycia materiałów nietrwałych : plasteliny, kaszy, ryżu, modeliny, 

świeżych roślin itp.) np. papier, kawałki terakoty, skorupki z jajek 

 format prac: A3  

 Jury nie odpowiada za uszkodzenia prac nieodpowiednio zabezpieczonych 

 prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu    WAŻNE!!! 

 

6. Adresy  i terminy: 

 Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni lub do Domów 

Kultury i Bibliotek na terenie Gminy Gorzyce: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni – ul. Szkolna 2 

 Dom Kultury w Sokolnikach – ul. Sandomierska 8 

 Dom Kultury we Wrzawach – Wrzawy 486 

 Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach – Plac Erazma Mieszczańskiego 10 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach – Plac Erazma Mieszczańskiego 8 

 Biblioteka Publiczna w Trześni –  ul. Św. Floriana 16/1 

 lub przesłać pocztą z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Trześniowskie anioły” 

 Zgłaszanie prac do 23  września 2019 r. 

 

7. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatorów. Decyzja Jury jest 

nieodwołalna 

 

8. Laureaci I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe 

 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu: 

 rozstrzygnięcie konkursu i  wernisaż wystawy pokonkursowej będą  mieć  miejsce 

podczas obchodów Dnia Anioła w Trześni (29 września 2019r.), 

 laureaci zostaną poinformowani indywidualnie 

 

10. Dodatkowe informacje: 

 organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac i zastrzegają sobie prawo do późniejszego 

ich wykorzystania zgodnie z uznaniem, 

 za ewentualne uszkodzenia prac nie zawinione przez organizatora nie ponosimy 

odpowiedzialności,  

 nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu 

Szczegółowe informacje:  

Koordynator Konkursu – Katarzyna Góralska, Biblioteka Publiczna w Trześni, tel. (15) 836 35 53 

i na www.gokgorzyce.pl                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    Zapraszamy 

http://www.gokgorzyce.pl/
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Karta zgłoszenia na Konkurs Plastyczny 

„Trześniowskie  anioły” * 

DANE UCZESTNIKA: 

NAZWISKO:  

IMIĘ:  

KLASA:  

MIEJSCOWOŚĆ:  

TEL. KONTAKTOWY:  

DANE INSTRUKTORA: 

NAZWISKO:  

IMIĘ:  

ADRES PLACÓWKI:  

TEL. KONTAKTOWY:  

 

…………………………………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że : 

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „Trześniowskie Anioły” 

organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez : Gminny Ośrodek 

Kultury w Gorzycach , Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni, Bibliotekę Publiczna w Trześni 

i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w konkursie. 

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

dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko,  klasa, miejscowość, telefon 

kontaktowy – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej i na facebooku 

organizatora oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora. 

5. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało samodzielnie. 

6. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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OŚWIADCZENIE INSTRUKTORA 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko ) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że : 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla celów 

związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko,  adres placówki, telefon kontaktowy – 

na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

2. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających mój wizerunek zarejestrowanych 

podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej i na facebooku organizatora oraz w 

prasie, w celu informacji i promocji konkursu. 

3. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(data i podpis ) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizyczne 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 chronię danych) (dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku 

z pozyskiwaniem od uczestnika będącego osobą fizyczną danych osobowych, podaje się 

następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 

Plac Erazma Mieszczańskiego 10 

39-432 Gorzyce 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – promocja@gokgorzyce.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia 

przeprowadzenia konkursu „Trześniowskie Anioły” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane na czas konkursu, nie 

dłużej niż przez 2 lata. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie. 

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 

 

 

 

 
 

mailto:promocja@gokgorzyce.pl

