
Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego 

„Zamkowy obraz” 
 

1. Organizatorzy: 
 

Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi, 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Oddział Muzeum Zamek w Dębnie. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dębno 

Wiesława Kozłowskiego 

  
2. Cel konkursu:  

• rozwijanie promocja predyspozycji plastycznych, twórczych, 
• popularyzacja sztuki malarskiej, historii sztuki, 
• uwrażliwienie na piękno otoczenia, 

• rozwój twórczych pasji mieszkańców Gminy Dębno, 

• promocja historii i dziedzictwa Gminy Dębno,   
• umożliwienie twórczego spędzenia czasu. 

 

3. Uczestnicy konkursu:  
• Do konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy Gminy Dębno 

(bez ograniczeń wiekowych),  
• Udział w konkursie może być indywidualny bądź 

grupowy (rodzinne zespoły artystyczne). 

  
4. Zasady uczestnictwa: 

• Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na 
temat Zamku w Dębnie (architektura, eksponaty, wnętrze) i 
jego otoczenia, 

• W konkursie mogą brać udział prace wykonane dowolną 
techniką plastyczną (np. malarstwo, rysunek, grafika). 

• Każdy uczestnik bądź grupa może zgłosić tylko jedną pracę o 
dowolnym formacie. 

 

5. Zgłoszenia:  
• Termin wysyłania prac drogą elektroniczną mija 18 czerwca o 

godz. 14:00.  
• Na adres poczty elektronicznej zamek@kulturadebno.pl należy 

dostarczyć zdjęcie wykonanej pracy,  
• Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw 

osób trzecich w związku z przeprowadzanym konkursem. 



• Do przesłanego pliku należy dołączyć poprawnie wypełnioną 

kartę uczestnictwa w formie skanów lub czytelnych zdjęć 

(Załącznik nr 1)  
• Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem  

tel. 603 551 200 oraz przez email: zamek@kulturadebno.pl 
 
 
 
6. Ocena prac: 
Nadesłane prace poddane zostaną ocenie przez komisję 
konkursową powołaną przez organizatora. 
 

7. Kryteria oceny:  
• zgodność z tematem,  
• technika/ użyte materiały i narzędzia,  
• twórcza interpretacja,  
• ogólny wyraz artystyczny. 

 

8. Termin konkursu:  
• Konkurs trwa od 28 maja do 8 czerwca 2020r.  
• Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi drogą internetową, 

za pomocą strony internetowej Dębińskiego Centrum Kultury oraz 
na portalu społecznościowym Facebook. 

 

9. Nagrody: 
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

10. Ochrona danych osobowych: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie jest Dębińskie  

Centrum Kultury w Jastwi.  
2. Celem zbierania danych jest realizacja Konkursu Plastycznego 

„Zamkowy obraz”.  
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

nie podanie ich będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału w 

konkursie organizowanym przez DCK.  



5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa.  
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do 

realizacji konkursu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 

 

11. Uwagi końcowe:  
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac 

konkursowych, wizerunku wykonawców oraz ich imienia i 
nazwiska w internecie i prasie.  

• Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki określone w  
Regulaminie.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie 
praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.  

• Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje 
rozstrzyga ostatecznie organizator. 


