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Pochwal się swoją „narodową twarzą” – konkurs na 

makijaż inspirowany barwami narodowymi. 
 

Barwy flagi Polski złożone są z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego  

są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. 

Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy 

herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie: 

 Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, 

 a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. 

 Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność. 
 

 

Organizator konkursu: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.   

                         

Cele konkursu: 

- popularyzacja zagadnień patriotycznych, 

- upowszechnienie barw narodowych flagi państwowej,  

- integracja rodzinna i społeczna skupiona wokół narodowej tożsamości, 

- rozwijanie talentów plastycznych i kreatywności. 

 

Zadanie konkursowe: 

Zadaniem uczestnika konkursu jest prezentacja makijażu twarzy inspirowanego barwami 

narodowymi Polski. Uczestnicy przesyłają cztery zdjęcia: jedno en face (twarz widzianą  

z przodu), jedno zdjęcie profilu lewego twarzy, jedno zdjęcie profilu prawego twarzy oraz 

jedno zdjęcie pokazujące całą postać osoby.  

 

Forma makijażu: 

- dowolna. 

 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Przemęt – dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych. Makijaż oceniany będzie w czterech kategoriach wiekowych: 

I kategoria - od 0 do 6 lat, 

II kategoria -  od 7-13 lat, 

III kategoria – od 14 – 18 lat, 

IV kategoria- powyżej 18 lat. 

 

Kryteria oceny 

Przy ocenie makijażu oceniana będzie: 

- zgodności z tematem konkursu, 

- pomysłowość i kreatywność twórcy, 

- oryginalność wykonanego makijażu. 

Dopuszczalne są kreacje uczestnika takie jak stroje, fryzura, które podkreślą efekt 

wykonanego makijażu, jednak ocenie podlegać będzie tylko makijaż.  
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Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną prace -  makijaż udokumentowany w formie 

czterech zdjęć. 

2. Praca zgłoszona do konkursu musi być pracą autorską, nie może naruszać praw autorskich 

osób trzecich.  

3. Makijaż ma być estetyczny, nie wulgarny i nie może zawierać ani sugerować treści 

obraźliwych. 

4. Do pracy należy dołączyć ręcznie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do   

      niniejszego regulaminu).  

5. Wszystkie prace – zdjęcia przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora, 

który zastrzega sobie prawo do ich publikacji na stronie internetowej  

www.gckib.org.pl  oraz na profilu FB www.facebook.com/gckibprzemet.  

6. Nadesłane prace będą opublikowane jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursowym 

komisji w Dzień Flagi – 2 maja 2021 r. Celem publikacji wizerunku uczestników  

i wykonanych przez nich makijaży jest popularyzacja barw narodowych i uczestników 

konkursu. 

7. Przekazanie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

8. Warunkiem uczestniczenia w konkursie osób niepełnoletnich jest wyrażenie zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 

9. Prace należy dostarczyć do Organizatora do 30 kwietnia 2021 roku.  

10. Prace można dostarczać następujących sposobów: 

* osobiście na nośniku elektronicznym do siedziby Organizatora -  Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, 

* przesłać na adres e-mail biuro@gckib.org.pl  

Do wiadomości o temacie KONKURS NA MAKIJAŻ należy dołączyć następujące 

załączniki: 

- 4 zdjęcia będące udokumentowaniem wykonanego makijażu,  

- skan lub zdjęcie karty zgłoszenia wraz z podpisanymi zgodami.  

 11. Kontakt telefoniczny do Organizatora: (65) 619 34 86, (65) 549 00 45 
 

Ocena prac: 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

3. Wyłonieni laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.gckib.org.pl oraz na 

profilu FB www.facebook.com/gckibprzemet, w terminie do 8 maja 2021.  

5. Przewidziana jest nagroda dodatkowa internautów, dla uczestnika, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej 

lików na FB w terminie od czasu publikacji 2 maja do północy 3 maja 2021 r.  

6. O terminie i formie odbioru nagród poinformujemy laureatów  telefonicznie. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 

 

Załącznik do konkursu ”Pochwal się swoją „narodową twarzą”: 

 

http://www.gckib.org.pl/
http://www.facebook.com/gckibprzemet
mailto:biuro@gckib.org.pl
http://www.gckib.org.pl/
http://www.facebook.com/gckibprzemet
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Gminny konkurs  

Pochwal się swoją „narodową twarzą”  

– konkurs na makijaż inspirowany barwami narodowymi 

 

 
Imię i Nazwisko ………………………………………….………………………………..………… 

 

Adres zamieszkania .…………………………………….…………………………………..………. 

 

Numer telefonu  uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

konkursu……..……………………………………..…………………………………………….….. 

 

Kategoria (odpowiednie podkreślić) 

 

I kategoria - od 0 do 6 lat, 

II kategoria -  od 7-13 lat, 

III kategoria – od 14 – 18 lat, 

IV kategoria- powyżej 18 lat. 

Oświadczam, że treść regulaminu jest mi znana: 

 

 

…………..….....………………………………………. 
(data i podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udziału w konkursie pod nazwą Pochwal się swoją 

„narodową twarzą”  – konkurs na makijaż inspirowany barwami narodowymi 
 

organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie oraz w celach promocyjno-

marketingowych. 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie 

konkursu. 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych 

mojego dziecka1 objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 
 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: 

a) zbierania i przetwarzania informacji o wynikach konkursu, 

b) publikowania listy laureatów i wyróżnionych uczestników na stronie internetowej, profilu facebook 

organizatora, Gminy Przemęt oraz w informatorze „Kurier Przemęcki”, 

c) publikowania udziału w uroczystych podsumowaniach konkursu (zdjęcia, materiał filmowy itp.). 
 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych / danych 

osobowych mojego dziecka1 w zakresie wizerunku przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,  

w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej GCKiB prowadzonej  

za pośrednictwem: wystaw organizowanych przez GCKiB, witryny internetowej GCKiB, profilu facebook 

GCKiB, telewizji Leszno, witryny internetowej Gminy Przemęt, informatora „Kurier Przemęcki”. 

 

 

 

                                                                                             ...………....………………………………………. 
1 niepotrzebne skreślić                                                                                ( podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego  

niepełnoletniego uczestnika konkursu) 
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PRAWA AUTORSKIE I INNE: 
 
1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do pracy, którą 

zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

2. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych 

na Organizatora do wykorzystania nadesłanej pracy lub jej części na wszystkich polach eksploatacji, tj.: w zakresie 

utrwalania i zwielokrotniania pracy w zakresie rozpowszechniania pracy - publiczne wystawienie, wyświetlenie, 

a także publiczne udostępnianie prac. 

3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach 

elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych 

i statutowych Organizatora. 

4.W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich 

oraz innych naruszeń́ Regulaminu Organizator może podjąć́ decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika 

w konkursie. Podejrzenia naruszeń́ należy zgłaszać́ na adres Organizatora. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH : 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka   

w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Natalia Ratajewska kontakt: ochronadanychosobowych24@gmail.com 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji  

i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej  

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie i profilu facebook GCKiB w Przemęcie. 

4. Dane osobowe laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród 

w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

- umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

- umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

- opublikowanie informacji o laureatach, 

- archiwizację dokumentów. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach przez czas określony w tych przepisach. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa) 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowaniu. 

________________________________________ 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO; 

[2] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

[3] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz.U z 2006 r.,  Nr 90, poz. 631 ze 

zm.) 

 

 

 

…………....………………………………………. 
( podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego  

niepełnoletniego uczestnika konkursu) 


