
                                                              

                                                    W związku z niemożnością przeprowadzenia zaplanowanego na  

                                                     dzień 17.05.2020 r. XVII Konkursu Recytatorskiego „Ojczyzna  

                                                     słowem malowana”,  Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka  

                                                     Publiczna w Kurowie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym 

                                                     OJCZYZNA  SERCEM  MALOWANA 

                                                     Nasz konkurs kierujemy do wszystkich, którzy zechcą przedstawić                                                        

                                                     plastycznie naszą Ojczyznę. 

                                                     Temat jest bardzo wdzięczny i szeroki, jak szerokie jest pojęcie                         

                                                     Ojczyzny. Pojemność tematu obrazuje wiersz Mieczysława Młodzika        

                                                     „Ojczyzna moja”. 

            Ojczyzną moją – wieś kwitnąca w sadach 

         i polna ścieżka zakończona niebem. 

         Ojczyzną moją – twarde ręce ojca,  

         spękane od roboty i pachnące chlebem. 

 Ojczyzną moją – zadymione miasta 

         i brata-robotnika czarna, ciężka praca. 

        Ojczyzną moją – ziemia i powietrze 

        i wszystko co się ludziom na korzyść 

               obraca. 

 Ojczyzną moją – każda cegła domu 

       i Miłujących Wolność pomnik: - groby 

       w kwiatach... 

      Ojczyzną moją – każde proste serce: 

      serce, co nawet w obcym umie dojrzeć - 

      Brata!.. 
Regulamin 

 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie 

Uczestnicy: dzieci (od 5 lat), młodzież i dorośli 

Założenia programowe: - Praca musi zostać wykonana w formie płaskiej dowolna techniką,                                       

                                            w formacie A4 

                                       - Do konkursu  uczestnik przesyła jedną pracę plastyczną na adres e-mail:                                  

                                         gokkurow1@wp.pl w formie skanu lub zdjęcia pracy. Plik graficzny w formacie   

                                         jpg do 5 MB. Praca musi być wykonana wyłącznie przez jednego autora.  

                                       - W przypadku dzieci i młodzieży, rodzic/opiekun autora, wypełnia, podpisuje, ska-  

                                          nuje, a następnie wysyła kartę zgłoszenia wraz z pracą  Wszyscy uczestnicy skła- 

                                          dają pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo- 

                                          wych (w załączeniu).  

                                        - Organizator ma prawo do korzystania z nadesłanych prac w sposób nieograni- 

                                          czony.  

Termin składania prac wraz z kartą zgłoszenia upływa 30 maja 2020 r. Prace nadesłane po terminie nie  

                                          będą oceniane. 

Ocena prac: O wyłonieniu zwycięzców decyduje Jury Konkursowe powołane przez Organizatorów.  

                                          Prace oceniane będą w trzech kategoriach: dzieci w wieku 5 – 12 lat, młodzież             

                                          w wieku 13-17 lat, dorośli od 18 lat. 

                                          Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. Laureaci  konkursu zostaną powia-                

                                          domieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia mailowo lub  

                                          telefonicznie. 

mailto:gokkurow1@wp.pl


 

Kryteria oceny prac: - zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, samodzielność wykonania pracy,                          

                                        walory artystyczne, kompozycja.  

 

Informacje na temat wyników konkursu, nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne  pojawią się                                 

po 10 czerwca 2020 r. na stronie internetowej www.kurow.eu 

Zgłoszenie prac do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

                                                                                                    Organizatorzy zapraszają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

KONKURS  PLASTYCZNY  „ OJCZYZNA  SERCEM  MALOWANA „ 

Miejscowość.................................................. 

1.  Imię i nazwisko  .......................................................................                               

2.  Wiek................... 

3.  Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………… 

4.   Technika wykonania …………………………………………………………………………………….. 

 

Tel…………………………...e-mail………………………… 

    

     Miejscowość, data                                                                              Podpis  

 

 

 

 

http://www.kurow.eu/


 

 
 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego 

dziecka…………………………………………………………………………………………………..., w tym imienia i 

nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie jego wyników 

konkursu o nazwie Konkurs Plastyczny „Ojczyzna sercem malowana”  na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kul-

tury, stronie internetowej Urzędu Gminy w Kurowie, lokalnej prasie  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Euro-

pejskiego 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 dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda 

jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku  

…………………………………………………………………………………………………..jako uczest-

nika konkursu pn.  Konkurs Plastyczny „Ojczyzna sercem malowana” na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kurowie, stronie internetowej Urzędu Gminy w Kurowie i lokalnej prasie, zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

 

…………………………………………... 

                                                                                                                                                            (data, podpis 

 

                                                                         


