
 

 

„MOTYW NIETOPERZA W SZTUCE UŻYTKOWEJ” 

Regulamin konkursu międzypokoleniowego 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec Gminy Jerzmanowice-
Przeginia. 

2. Współorganizatorami konkursu są Stowarzyszenie „Ceramika bez Granic” i Gminny 
Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach.  

3. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz zasady przyznawania nagród. 
4. Celem konkursu jest: 

− podtrzymywanie tradycji rękodzieła i rzemiosła artystycznego, 
− promowanie walorów przyrodniczych regionu krakowskiego, 
− budowanie więzi międzypokoleniowych, 
− kształtowanie pozytywnego stosunku do otaczającej nas przyrody, 
− rozwijanie zainteresowania nietoperzami - zwierzętami chronionymi, które często 

bywają negatywnie odbierane w naszym społeczeństwie, 
− inspirowanie do głębszego kontaktu z przyrodą i poszerzania wiedzy na jej temat, 
− rozwijanie umiejętności praktycznych u dzieci i młodzieży na bazie doświadczeń 

dorosłych. 
 

ZASADY KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu są prace - przedmioty sztuki użytkowej o tematyce ściśle związanej  
z nietoperzami. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osób wykonujących pracę, 
należy jednak ściśle trzymać się tematu nietoperzy. Przedmiotem może być np. misa, 
donica, deska, część garderoby, bluzka, spódnica, t-shirt…  z elementem nietoperza. Praca 
może być wykonana z ceramiki, betonu, drewna, haftu….z naciskiem na materiały 
ekologiczne. Mile widziane materiały z odzysku. 

2. Czas trwania konkursu: od 20 sierpnia  2021 r. do 8 września 2021 r.  
3. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych z dziećmi.  
4. Warunkiem konkursu jest wykonanie pracy w parach, reprezentujących  różne pokolenia, 

np. babcia z wnuczkiem. 
5. Przystąpienie do konkursu następuje przez dostarczenie prac do Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jerzmanowicach do dnia do 8 września 2021r., do godz. 16:00. Jedna para może 
zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

6. Wymagania dotyczące prac plastycznych: 



 
 

 

− technika dowolna, zalecane materiały z odzysku, 
− do każdej pracy musi być dołączona informacja z danymi (drukowanymi literami): 

IMIONA, NAZWISKA AUTORÓW, 
ADRES ZAMIESZKANIA  
WIEK AUTORÓW 

7. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 8 września 2021 r. o godzinie 16.00.  
Prace zgłoszone do konkursu mogą być odbierane do 15 września 2021 r. w siedzibie GOK 
w Jerzmanowicach, ul Centralna 97.  Po tym terminie prace przechodzą na własność 
organizatorów.  
Prace, które zostaną dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
 

NAGRODY I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 
2. Prace oceniane będą przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

a. Pomysłowość, oryginalność prac, estetyka 
b. użycie materiałów ekologicznych, w tym z odzysku, 
c. nakład pracy, 
d. użyteczność i przydatność. 

3. Jury przyzna 3 nagrody za zdobycie od I do III miejsca.  
4. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej, nieodpłatnej dla autora, prezentacji 

dostarczonych na konkurs prac na wystawie pokonkursowej. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 11września 2021 r., podczas 4 

Finału Festiwalu Nietoperzy. 
7. Nagrody rzeczowe ufundowane zostaną przez organizatorów Festiwalu Nietoperzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Stowarzyszenie 
Ekoturystyki Ostaniec Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Nietoperzowa 88, 32-048 Jerzmanowice, KRS 
0000147569, NIP 6772128312, REGON 357091575 i Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach 32-048 
Jerzmanowice, ul. Centralna 97 NIP: 677 13 12 605 REGON 350962759 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych 
można uzyskać informację, przesyłając wiadomość na adres e-mail: gok@jerzmanowice.eu, 
tsieradzka@interia.pl 
 
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej. 
 
Dane przetwarzane są w celu promocji festiwalu oraz działalności Stowarzyszenia Ekoturystyki „Ostaniec” 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz Gminnego Ośrodka Kultury  Jerzmanowicach i będą przechowywane do 
momentu wycofania zgody. 
 
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie 
realizacji na Państwa rzecz usług. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również profilowane.   
 
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych 
osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, 
usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  
Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia i Gminny Ośrodek Kultury  
Jerzmanowicach.  

Biorąc udział w konkursie międzypokoleniowym „Motyw nietoperza w sztuce użytkowej”. 
wyrażam zgodę,  by moja praca była umieszczona na stronie i fanpage’u organizatorów konkursu 
oraz na wystawie pokonkursowej  Finału Festiwalu Nietoperzy,  w celu pokazania publiczności prac 
konkursowych.  

 
.................................................................  
Data i podpis osób wyrażających zgodę  
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