
REGULAMIN KONKURSU RĘKODZIEŁA: 

„MAŁE JEST PIĘKNE -  BIŻUTERIA HAND MADE” 

Organizator konkursu: 

Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

ul. Narutowicza 1, 32- 620 Brzeszcze  tel./fax.32 211 14 90, www.ok.brzeszcze.pl, 

sekretariat@ok.brzeszcze.pl,   

Kontakt: Dział Merytoryczny pok. 35 tel. 32 211 14 90 wew. 29 

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy zechcą wykonać 

oryginalną pracę związaną z tematem przewodnim.  

Cele konkursu:  

- promowanie talentów, 

- pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej,  

- rozwijanie wrażliwości artystycznej,  

- zachęcanie do poszukiwań różnorodnych inspiracji w działaniach twórczych, 

- kreatywne wykorzystanie różnych materiałów i technik rękodzieła. 

Technika i format prac:  dowolne.  

Kategorie wiekowe: 

- szkoły podstawowe, 

- szkoły ponadpodstawowe, 

- dorośli. 

Kryteria oceny: 

- zgodność z tematyką i regulaminem Konkursu, 

- walory artystyczne, estetyka wykonania, 

- pomysłowość, nowatorskie podejście do biżuterii, 

- oryginalność i samodzielność wykonania  pracy, 

 

Regulamin:  

1. Do Konkursu przystąpić mogą dzieci, młodzież i dorośli. 

 

2. Każdy uczestnik może dostarczyć na Konkurs maksymalnie 5 prac. 

3. Przedmioty zgłaszane do Konkursu muszą spełniać kryterium użyteczności czyli, poza 

walorami estetycznymi, artystycznymi, muszą także mieć przypisaną konkretną 

funkcję użytkową zawartą w definicji biżuterii. 

http://www.ok.brzeszcze.pl/
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4. Przedmioty zgłaszane do Konkursu muszą być wykonane  przez autora samodzielnie 

w dowolnej technice rękodzielniczej lub technice łączonej. 

5. Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora, które przyznaje miejsca (I, II, 

III)  oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator 

dopuszcza możliwość przyznania kilku równorzędnych miejsc w danej kategorii 

wiekowej. 
 

6. Każdą pracę należy podpisać czytelnie pismem drukowanym (imię i nazwisko, adres, 

wiek, numer telefonu, adres e-mail). Metryczkę należy dołączyć do pracy 

konkursowej. 

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Brzeszczach-    

ul. Narutowicza 1 (pokoje: 34 lub 35) do 25 lutego 2019 r. 

8. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

9. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane tylko w czasie wernisażu 

podsumowującego konkurs w dniu 5.03.2019 r. Po wernisażu autorzy zabierają prace, 

a w przypadku ich nieodebrania prace zostaną przechowane do momentu odbioru 

przez autora. 

10. Wszystkie prace konkursowe zostaną sfotografowane w celu utworzenia wirtualnej 

galerii, którą oglądać można będzie na stronie  www.ok.brzeszcze.pl  i  stronie FB 

Ośrodka Kultury w Brzeszczach. 

11. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy 

do Organizatora. 

UWAGA! 

1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

2.Każdy z uczestników, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów konkursu „MAŁE JEST PIĘKNE- BIŻUTERIA HAND MADE” 

zgodnie z ustawą RODO z dn. 27.04.2016 r.  

3.Zgodnie z ustawą RODO z dn. 27.04.2016 r.  informujemy, iż: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach z siedzibą w 

Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1 ,32-620 Brzeszcze. 

Równocześnie, jako  Administrator danych osobowych, informujemy Pana/ Panią, iż: 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

http://www.ok.brzeszcze.pl/


 dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów; 

 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia oraz 

rozliczenia organizowanych zajęć. 

Okres przechowywania określa instrukcja kancelaryjna Ośrodka Kultury w 

Brzeszczach; 

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować 

poprzez e-mail: iod@ok.brzeszcze.pl . 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.” 

 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy 

pokonkursowej odbędzie się 5 marca 2019 o godz. 17.00 w holu górnym Ośrodka 

Kultury w Brzeszczach. 

2. Wernisaż i podsumowanie KONKURSU RĘKODZIEŁA: „MAŁE JEST 

PIĘKNE- BIŻUTERIA HAND MADE” połączony będzie z otwarciem wystawy 

prezentującej dorobek artystyczny rękodzielników z całego terenu Gminy 

Brzeszcze. 

3. Niniejszym zatem zapraszamy wszystkich twórców rękodzieła artystycznego 

z terenu Gminy Brzeszcze do zaprezentowania swoich prac na wystawie 

zbiorowej pt: ”  NASZE PASJE CZYLI ROBÓTKI  PO GODZINACH”,  

którą będzie można oglądać od 28 lutego do 15 marca 2019 r. w holu górnym 

Ośrodka Kultury w Brzeszczach. 

4. Prace na wystawę zbiorową pt: ”  NASZE PASJE CZYLI  ROBÓTKI  PO 

GODZINACH”  należy dostarczyć do 25 lutego 2019 r. do Ośrodka Kultury 

w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1 (pokoje: 34 lub 35).  
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