
KONKURS PLASTYCZNY „TWARZĄ W TWARZ” 

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie ogłasza konkurs 

plastyczny pt: „Twarzą w twarz” na portret, autoportret, portret pamięciowy, portret 

psychologiczny, portret magiczny, portret czuły, portret tęskniący, portret smutny, 

portret wesoły i każdy, jaki sobie wymyślimy. W czasie kiedy nie możemy się spotkać 

ze sobą stworzymy pracę plastyczną o wielkiej mocy działania! Spojrzymy sobie 

znowu w oczy z bliska! Narysuj bohatera, narysuj kogoś bliskiego swojemu sercu, 

narysuj siebie. Wszystko co czujesz narysuj w oczach portretu. 

2. Wydarzenie adresowane jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace mogą być 

dowolnego formatu i w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej, graficznej, 

wykonane na podobraziu płaskim (papier, karton, blejtram) 

3. Finałem konkursu będzie wystawa w „Galerii na Wzgórzu” w formie ściany portretów. 
Najciekawsze prace zostaną wydrukowane na koszulkach i nagrodzone nagrodą 
rzeczową. Nagrody przewidziane są dla 3 najlepszych uczestników konkursu bez 
podziału na kategorię i wiek. 

4.  Do pracy należy dołączyć podpisaną kartę uczestnika konkursu, podpisanie 

wypełnionej karty uczestnika jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w 

regulaminie.  

5. Z uwagi na stan epidemii prace można sfotografować, zeskanować i przesłać wraz z 

kartą uczestnika w formie mailowej pod adres: kulturagoslina.wp.pl z dopiskiem 

„Twarzą w twarz” w temacie wiadomości. Prace zostaną pokazane na stronie 

MGOKiR , instagramie i facebooku. Na Wasze prace czekamy do 15 maja 2020 r. 

O terminie wystawy w realu i rozstrzygnięciu konkursu powiadomimy wszystkich 

uczestników. 

 

6. Dane osobowe 
Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. 
Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina. Kontakt z naszym Inspektorem danych 
osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl lub 
listownie pod podanym powyżej adresem.  
Dane przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w organizowanym przez 
Administratora konkursem „TWARZĄ W TWARZ”, na podstawie: 
- Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. dane będą przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie wizerunku. 
- Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. dane będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie. 
- Art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. realizacja zadania publicznego. Zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym, obejmują m.in. upowszechnianie kultury. 
Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług zapewniający nam 
rozwiązania techniczne i organizacyjne, podmiotom świadczących usługi nowych 
technologii, podmiotom świadczącym obsługę i serwis informatyczny, wysyłki biuletynów 
internetowych, pomiotom świadczących usługi prawne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, 



ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale 
ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym 
konkursie. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o 
ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Konkurs będzie rejestrowany w formie obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych 
nośnikach zebrane materiały wykorzystywane będą przez organizatora w celach 
informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym 
związanych zgodnie  art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231). Jednocześnie informujemy że każdemu 
uczestnikowi przysługuje prawo wynikające z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące wniesienia 
sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 


