
REGIONALNY KONKURS „Kobieta” 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju zaprasza do udziału w konkursie „Kobieta” 

w pięciu kategoriach tematycznych. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju 

§ 2 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe  z terenu Gminy Goraj i gmin 

sąsiadujących. 

§ 3 

Informacje o konkursie 

1. Celem konkursu jest inicjowanie aktywności kulturalnej w formie online i pobudzenie  

do kreatywności poprzez różne dziedziny sztuki i kultury. Celem jest także 

promowanie kultury poprzez media społecznościowe oraz przedstawienie tematu 

inspirującego artystów od pokoleń jakim jest kobieta.  

2. Konkurs zawiera pięć kategorii, w których można zgłosić swoją pracę. Uczestnik lub  

grupa zgłaszająca się do konkursu może przesłać maksymalnie 1 pracę w wybranej 

kategorii.  

3. Tematem konkursu jest KOBIETA. Sposób jej przedstawienia jest dowolny:  

wyobrażenia, piękno, siła itd.  Sposób interpretacji jest nieograniczony. Nie oceniamy 

i nie podajemy do prezentacji publicznej prac wulgarnych, obscenicznych, 

pornograficznych i obrażających uczucia religijne.  

§ 4 

Kategorie konkursowe 

I Kategoria  plastyczna – Zadanie tej kategorii polega na dostarczeniu pracy plastycznej 

(malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba) wykonanej w dowolnej technice i w dowolnym 

formacie.  



II Kategoria poetycka- zadaniem tej kategorii jest nadesłanie utworu poetyckiego o dowolnej 

długości i w dowolnym gatunku.  

III Kategoria muzyczna- nagranie utworu muzycznego (polskiego, zagranicznego lub 

autorskiego) w wersji audio lub audio/video. 

IV Kategoria fotograficzna- zadanie polega na wykonaniu 1 zdjęcia przedstawiającego 

kobietę, symbol, atrybut kobiecości lub coś co z kobietą może się kojarzyć. Zdjęcie może być 

wykonane cyfrowo lub analogowo (format nie mniejszy niż 15x20 cm).  

V Kategoria filmowa – zadanie polega na nagraniu teledysku lub krótkiego filmiku z 

wybranym podkładem muzycznym o tematyce kobiecej lub miłosnej. Film/teledysk nie może 

być dłuższy niż 3 minuty. 

 

§ 5. 

Prace konkursowe 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie jednej pracy w wybranej przez 

siebie kategorii.  

2. Prace (wiersze, zdjęcia, filmiki, nagrania muzyczne)  należy dostarczyć drogą 

elektroniczną na adres: gok_goraj@op.pl lub osobiście do budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Goraju w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku.  

3. W przypadku prac plastycznych można przesłać zdjęcie pracy lub wysłać na adres 

GOK: ul. Frampolska 23 ,23-450 Goraj lub przynieść osobiście w godzinach 9.00-

17.00, od poniedziałku do piątku.  

4. Prace należy dostarczyć do 8 marca 2021 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: 

gok_goraj@op.pl lub osobiście lub pocztą ( liczy się data stempla pocztowego) 

5. Prace dostarczone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu!  

 

§ 6 

Przebieg i cele konkursu 

 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji powołani przez Organizatora konkursu. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2021 r.  

3. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie www.gok-goraj.pl oraz na stronie 

FB GOK Goraj i You Tube GOK Goraj(w przypadku nagrań). 
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§ 7 

 

Nagrody 

1. Nagrody w konkursie zostaną przyznane dla trzech pierwszych miejsc w każdej 

kategorii.  

2. Dla laureatów poszczególnych kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe. Ich 

sposób wręczenia zostanie ustalony z nagrodzonymi.  

 

 

§ 8 

Uwagi końcowe 

1. Fotografie, prace plastyczne, utwory poetyckie, filmiki oraz nagrania muzyczne 

pozostają do dyspozycji organizatorów. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz dostarczenia pracy wypełnienie karty 

zgłoszeniowej wraz z oświadczeniami Podpisane Oświadczenia należy dostarczyć na 

adres e-mail: gok_goraj@op.pl, pocztą lub osobiście.  

3. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw 

osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich. 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, 

skrócenie terminów, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego 

niezależnych. 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

                                                                

 

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W E (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator Konkursu 

informuje osoby biorące w nim udział, że: 

a)   Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek kultury w Goraju, ul. 

Frampolska 23, 23-450 Goraj. 

b)   Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji  

 i promocji konkursu. 

c)   Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez 

uczestników (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

d)   Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 
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e)   Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia 

procedur wyłaniania laureatów, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dot. 

archiwizacji. 

f)    Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

g)   Odbiorcami, do których mogą być przekazane dane osobowe są organy państwowe 

upoważnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa. 

h)   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

i)    Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  

j)    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać pisząc na adres e-mail: 

grzegorz.szajerka@gptogatus.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


