
KONKURS PLASTYCZY - MÓJ LATAWIEC – GNIEWINO 30.05.2021 r. 

Regulamin 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka  

w Gniewinie (dalej: „Organizator”). 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu. Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na jego stronie internetowej: https://ckstib.naszgok.pl. 

4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte  

w Regulaminie.  

§ 2 CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu plastycznego jest: 

a) zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, 

b) rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych, 

c) rozwijanie aktywności twórczej. 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestniczyć w konkursie mogą uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół  

z Gniewina, Samorządowego Zespołu Szkół z Kostkowa oraz mieszkańcy gminy 

Gniewino. 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 

przystępuje do Konkursu, 

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,  

d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych  

z uczestnictwem w Konkursie, 

e) będąc osobą niepełnoletnią, otrzymał zgodę na udział w konkursie od rodzica 

lub opiekuna prawnego. 

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden latawiec. 

2. Warunkiem udziału jest:  

a) zbudowanie latawca o konstrukcji płaskiej w dowolnym rozmiarze,  

b) latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką,  

c) ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału 

przewodzącego,  

d) nie wolno zrzucać przedmiotów niewyposażonych w spadochron lub taśmy 

hamujące, 

e) na latawcach nie mogę umieszczane być materiały łatwopalne oraz 

pirotechniczne, 



f) warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca, nie będą 

przyjmowane latawce gotowe (kupione), 

3. Latawce biorące udział w konkursie będą oceniane tylko pod względem 

plastycznym, ale warunkiem oceny plastycznej będzie udana prezentacja latawca  

w locie.  

4. Uczestnicy maja do wyboru dwa tematy tematyczne zdobienia latawca: 

a) 75 lecie Gminy Gniewino, 

b) Zaślubiny Polski z morzem. 

5. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria: od 7 do 12 roku życia, 

b) II kategoria: od 13 do 17 roku życia. 

6. Oceny każdego latawca dokonuje komisja powołana przez Organizatora. 

7. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny latawców i wyłoni 

zwycięzców konkursu. W każdej z kategorii zwycięzcą konkursu jest uczestnik, który 

otrzyma największą liczbę punktów. Dla Laureatów przewidziane są nagrody 

rzeczowe.   

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres e-mail organizatora: 

centrum@gniewino.pl lub dostarczenie do sekretariatu organizatora (ul. Sportowa 1, 

84-250 Gniewino) wypełniony i podpisany formularz Karty Zgłoszenia – zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć 

do dnia 27 maja 2021 r.  

2. Warunkiem oceny plastycznej jest udana prezentacja latawca w locie.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 30 maja 2021 r. podczas Dnia Dziecka 

orgaznizowanego na boisku Sevilla (obok  Centrum Kultury). 

4. Wpisywanie uczestników na listę startową odbędzie się w dniu 30 maja 2021 r. w godz. 

13:30 – 14:30. Prezentowanie latawców odbędzie się od godz. 15:30. 

§ 6 POSTANOWINIA KOŃCOWE 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub zmiany jego terminów w 

razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

3. Integralną częścią konkursu jest puszczenie przez wykonawcę latawca napędzanego 

siłą wiatru w miejscu wyznaczonym przez organizatorów podczas imprezy 

plenerowej, o której mowa w niniejszym regulaminie konkursu. 

4. Uczestnicy konkursu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie mogą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zdarzeń losowych.  

5. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że ich obecność na miejscu imprezy 

konkursowej jest jednoznaczna z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne rejestrowanie, 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w 

związku z konkursem oraz na transmitowanie lub rozpowszechnianie tego 

wizerunku. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z 

tego tytułu.  

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego 

regulaminu. 

mailto:centrum@gniewino.pl


§ 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki  

i Biblioteka w Gniewinie, reprezentowana przez Dyrektora CKSTiB w Gniewinie. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, 

której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektorrodo@gniewino.pl . 

3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu organizacji Konkursu Plastycznego „Mój Latawiec”. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez CKSTiB stanowią w szczególności 

zapisy niżej wymienionej ustaw:  

- art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO), 

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 862), 

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994). 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania 

na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być 

przekazywane: 

- podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych w 

zakresie organizacji Konkursu Plastycznego „Mój Latawiec”, w szczególności jednostkom 

samorządowym gminy Gniewino zajmującym się promocją gminy, usługobiorcom 

przetwarzającym na zlecenie Organizatora materiały pokonkursowe, 

- organowi założycielskiemu. 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu Plastycznego będą przetwarzane do momentu ogłoszenia 

wyników konkursu, dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane na stronie internetowej 

administratora oraz w materiałach promocyjnych przez rok od ogłoszenia wyników Konkursu. 

7. Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści 

przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych 

osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich 

przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do żądania usunięcia 

8. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu 

przetwarzania jej danych osobowych.  

10. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie Plastycznym „Mój Latawiec”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Mój Latawiec” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ LATAWIEC” 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………........ 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………….. 

Adres poczty email: …………………….……………………………………….………………….. 

Wiek …………………………….. 

Szkoła: Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie /Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie *  

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

Kategoria: „75 lecie Gminy Gniewino” /  „Zaślubiny Polski z morzem *  

 

 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszeniowej do Konkursu Plastycznego „Mój Latawiec” organizowanego przez CKSTiB w 

Gniewinie w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu.  

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku w tym na 

fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie przez CKSTiB, w materiałach prasowych, reklamowych 

oraz stronach internetowych związanych z działalnością CKSTiB w Gniewinie. 

 

* Niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ....................................................................... 

 

 

 


