
TERMINARZ: 
 

Dostarczenie prac do konkursu 

do 5 kwietnia 2019 r. 

Wystawa towarzysząca konkursowi planowana jest  

od 11 kwietnia do 11 maja 2019 r. 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 

11 maja 2019 r. (sobota) o godzinie 17:00. 

Prace po zakończeniu wystawy należy odebrać do 17 maja 2019 r. 

NAGRODY: 

Komisja artystyczna wyłoni Wyróżnionych 

oraz Laureatów I, II i III miejsca, 

przyznając nagrody finansowe i dyplomy. 

Łączna pula nagród finansowych w Przeglądzie wynosi 5 000 zł. 

 

ORGANIZATOR: 

Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 

36-060 Głogów Małopolski 

tel. 17 86 40 107, fax 17 85 16 717 

mgdk@mgdk.pl www.mgdk.pl 

 

 

 

 

II WOJEWÓDZKI  

KONKURS RZEŹBIARSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs pod Honorowym Patronatem  

Burmistrza Głogowa Małopolskiego  

Pawła Baja 
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CELE KONKURSU: 

 Przegląd dorobku artystycznego rzeźbiarzy – twórców nieprofesjonalnych 

z terenu województwa podkarpackiego. 

 Konfrontacja sposobu widzenia i przedstawiania świata oraz wrażliwości plastycznej. 

 Pokazanie oryginalnych prac o wysokich walorach artystycznych. 

 Odkrywanie nowych osobowości twórczych. 

 Umożliwienie twórcom prezentacji dzieł i promowanie ich twórczości. 

UCZESTNICY: 

 Konkurs adresowany jest do dorosłych rzeźbiarzy nieprofesjonalnych – zrzeszonych 

oraz tworzących indywidualnie. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Twórca może dostarczyć do konkursu prace: rzeźby oraz płaskorzeźby. 

 Każdy twórca może dostarczyć na konkurs ogółem do 10 prac, które: 

 powstały w ciągu 2 ostatnich lat; 

 nie brały udziału w innych konkursach. 

 Temat i format prac dowolny. 

 Na odwrocie każda praca powinna być opatrzona następującymi danymi:  

 imię i nazwisko autora; 

 tytuł pracy; 

 rok powstania pracy. 

INFORMACJE KOŃCOWE: 

 Prace oceniać będzie Komisja artystyczna, powołana przez Organizatora;  

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

 rzeźba ludowa; 

 pozostałe formy rzeźbiarskie. 

 Wszelkie decyzje Komisji artystycznej są ostateczne i nieodwołalne, Organizator 

nie wpływa na werdykt; 

 Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę; 

 Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają katalogi wystawy; 

 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za ewentualne naruszenie 

praw autorskich osób trzecich przez Uczestników; 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu; 

 Organizatorzy nie ponoszą kosztów przesłania prac oraz nie biorą odpowiedzialności 

za ewentualne uszkodzenie prac w transporcie. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne publikowanie 

i reprodukowanie prac do celów promocyjnych konkursu.  

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 Prosimy o podpisanie i dostarczenie wraz z pracami karty zgłoszenia. 
 Wszelkie zapytania dotyczące organizacji prosimy kierować do koordynatora 

Przeglądu – Pani Moniki Twardowskiej, tel. 607 095 508 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

1. Imię i nazwisko autora pracy 

……………………………………………………………………………………………..… 

2. Tytuł pracy oraz rok powstania 

……………………………………………………………………………………………..… 

3. Przynależność do grupy twórców  

……………………………………………………………………………………………..… 

4. Numer telefonu 

……………………………………………………………………………………………..… 

5. Adres do korespondencji  

……………………………………………………………………………………………..… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  niezbędnym do organizacji 

II Wojewódzkiego Konkursu Rzeźbiarskiego „Wydobyte z przestrzeni” przez Administratora 

Danych.  

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy, 

publikowanie zdjęć z wizerunkiem oraz publikowanie zdjęć prac wykonanych przez uczestnika 

konkursu na stronie internetowej: www.mgdk.pl, www.facebook.com i innych przyjętych 

zwyczajowo środkach przekazu, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym 

konkursie i jego wynikach, z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do honorarium w związku 

z publikacją. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego 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 dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako RODO)  informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli 

z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, PL-36060 Głogów Małopolski, 

wpisany do Rejestru Instytucji Kultury miasta Głogowa Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 517-03-53-964, 

REGON: 180756209, 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail a.kloc@mgdk.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym realizacji założeń wynikający z Regulaminu 

II Wojewódzkiego Konkursu Rzeźbiarskiego „Wydobyte z Przestrzeni” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

członkowie Komisji Konkursowej.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, 

ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody, 

a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz od momentu rozstrzygnięcia 

przez okres 25 lat. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestnictwa w konkursie.  

 

……………………………………   ………………………………………. 

Data       Podpis  
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