
 

Temat: „Moje miejsce” 

 

Konkurs dla dzieci w wieku: 
I.grupa  - 6  - 9 lat  
II.grupa  - 10  - 13 lat  
III.grupa  - 14  - 17 lat  

 

Cele konkursu: Nie sposób wymienić różnorodności znaczeń i wątków 

składających się na określenie „moje miejsce”. Pozostawiamy więc 

przestrzeń dla Waszych artystycznych poszukiwań, mając nadzieję, że 

w tym świecie znajduje się troszkę miejsca dla wszystkich…  

 
Technika:  
Malarstwo- dowolna technika malarska na formacie od A3 do A1  
 
Grafika  - na formacie od A4 do A2  
W kategorii Grafika dopuszczamy prace wykonane w technikach: linoryt 
i monotypia 
 
Termin: 13.01.23r. 
 
 
 

Przygotowane prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do 

nauczycielek: pani Alicji Mitoń lub Magdaleny Kawy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCIOWE 

Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na festiwal. 

Prace przesłane na festiwal przechodzą na własność Organizatora i nie są zwracane autorom. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności 

egzemplarza pracy konkursowej oraz praw do jego użytkowania. 

Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

upublicznieniem wizerunku (oraz danych w postaci imię i nazwisko) w katalogu wystawy  oraz materiałach 

promocyjnych festiwalu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach regulaminu.  

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Administratorem danych osobowych jest Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów. Kontakt 
jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 418 26 88, adresu e-mail: gdk@goleniow.pl 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych telefonicznie: +48 608 442 652, lub za pomocą poczty elektronicznej: bkaniuk@proinspektor.pl 
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w celu wzięcia udziału w XXXII Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuki Pięknej COLOR ART. 
Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy oraz jury Festiwalu. Nagrodzone prace zostaną 
zaprezentowane na wystawie w Goleniowskim Domu Kultury. Wizerunek Laureatów zostanie opublikowany w 
katalogu wystawy oraz materiałach promocyjnych festiwalu, na stronie www Organizatora 
www.gdk.goleniow.pl, www.colorart.goleniow.pl Facebook GDK, w prasie lokalnej oraz mediach towarzyszących 
przebiegowi finału Festiwalu.  
W związku publikacją wizerunku uczestników w serwisie należącym do organizacji z poza Unii Europejskiej 
(Facebook), administrator informuje, że organizacja ta przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w jej 
polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a dane osobowe Laureatów do 
odwołania zgody. 
Przysługuje Pani\Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia danych, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania; cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
udzielonej zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 
udziału w Festiwalu. 
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