
Regulamin konkursu ceramicznego 

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach 

2. Uczestnicy konkursu:  

Dzieci, młodzież i dorośli w każdym wieku, także uczestnicy Festiwalu i wystawcy.  

3. Tematyka: 

Tematem konkursu jest ulepienie, wytoczenie, wytłoczenie poidła dla ptaków o średnicy min. 25 cm 

maksimum 30 cm. Poidło powinno być szkliwione szkliwami spożywczymi wewnątrz. Poidło może być 

ozdobione rzeźbami, rytami, wytłoczeniami itp. Poidło może mieć niewielkie nóżki (do 5 cm) lub dziurki, 

aby można było je zawiesić (nie jest to element wymagany). Poidło musi być wykonane w technice ceramiki 

artystycznej użytkowej w dowolnej interpretacji . Prace powinny być wypalone i poszkliwione. 

Naczynia z plasteliny, masy solnej, gliny samoutwardzalnej itp. nie będą kwalifikowane do oceny. 

4. Ocena prac: 

W skład komisji oceniającej wchodzą wystawcy 3 Festiwalu Ceramiki. Każde stoisko może zagłosować na 

jedną pracę (wykluczając swoją, jeśli zgłoszona). 

Do konkursu należy zgłaszać prace indywidualne. 

Odbędzie się także głosowanie publiczności. 

5. Nagrody: 

Jury wybierze jedną pracę, która otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł płatne przelewem na konto 

wskazane przez laureata oraz nagrody dodatkowe. 

Uczestnicy Festiwalu wybiorą w drodze głosowania pracę, która otrzyma nagrodę publiczności. 

6. Terminy: 

Prace na konkurs, odpowiednio zabezpieczone, należy dostarczyć w terminie: 

- osobiście 23.07.2021 r. na teren Festiwalu do godz. 18:00 po uprzednim zgłoszeniu się do konkursu 

poprzez wysłanie maila na adres: festiwalceramiki@gmail.com do dn. 19.07.2021 r. 

- wysłać na adres GOK „PEGAZ” w Pieckach ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki do dn. 19.07.2021 r. lub 

dostarczyć osobiście do GOK. 

Podsumowanie, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród  odbędzie się  25.07.2021 r. podczas 3 

Festiwalu Ceramiki, dodatkowo wyniki ukażą się na stronie internetowej: 

www.gokpiecki.pl/festiwalceramiki oraz na profilu Facebook Festiwalu 

7. Opis prac: 

- imię i nazwisko uczestnika, nazwa pracowni, adres, telefon oraz e-mail  

- podpisany obowiązek informacyjny RODO 

 8. Uwagi końcowe: 

Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest bezpłatny. Udział 

w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zm. 



Osoba do kontaktu:  

Alicja Naworska-Kotelon 

festiwalceramiki@gmail.com  

tel. 694 459 849 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. 

Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach 

(adres: ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki, tel. 89 742 22 69) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 

w tym przepisów archiwalnych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

………………………………………. 

Podpis (czytelnie imię i nazwisko) 

 


