
REGULAMIN 
 

Pleneru malarsko – rzeźbiarskiego organizowanego w formie 
ONLINE 

 

„ NASZE ŚWIĘTOKRZYSKIE – WIEŚ W MALARSTWIE I RZEŹBIE 2020”  
 
 

1. ORGANIZATOR: 
       Organizatorem pleneru  jest Gminny  Ośrodek Kultury w Bogorii. 
 
2. TERMIN I MIEJSCE: 

Plener odbędzie się w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2020 roku. 
Uczestnicy wykonują swoje prace w miejscu zamieszkania. 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU: 

1. Uczestnikami pleneru są osoby dorosłe. 
2. Uczestnicy pleneru akceptują warunki udziału w plenerze określone    

Regulaminem wypełniając Kartę Zgłoszenia uczestnictwa.                   
Warunkiem udziału w plenerze jest przesłanie pocztą elektroniczną skanu 
lub zdjęcia wypełnionej Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1) do dnia 
22.06.2020 r. do siedziby Organizatora na adres: gok@gazeta.pl 

3. Uczestnicy wykonują prace według własnego projektu. 
4. Organizator zapewnia materiały plastyczne. 
5. Uczestnicy pleneru wykonują obowiązkowo jedną pracę i przekazują ją 

najpóźniej Organizatorowi pleneru w dn. 6 lipca 2020r. 
6. Uczestnicy pleneru na bieżąco przesyłają pocztą elektroniczną zdjęcia 

potwierdzające etapy pracy twórczej. 
7. Wszystkie nieuregulowane niniejszym Regulaminem kwestie, Organizator 

rozstrzyga na bieżąco. 
 

 

4. PREZENTACJA PRAC: 
Poplenerowe prace zostaną zaprezentowane na wystawie w foto galerii 
dostępnej na stronach: https://gokbogoria.naszgok.pl/ , 
https://pl-pl.facebook.com/GOKBogoria/ .   

O ekspozycji czasowej w Domu Kultury będziemy informować na bieżąco. 
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Zgoda na przetwarzanie danych. 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, 
ul. Spacerowa 3, 28-210 Bogoria. 
2. Przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w w/w plenerze 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii odbywać się będzie 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
3. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach 
wykonywania obowiązków służbowych. 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub 
usunięcia; wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. W sprawach z zakresu ochrony danych mogą się Państwo kontaktować  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem  gok0@gazeta.pl.  
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny ale jest konieczne do udziału  w/w 
plenerze ONLINE. 
7. Poprzez swój udział nieodpłatnie przenoszę na rzecz Organizatora prawo 
do wykorzystania zdjęć w publikacjach oraz innych mediach, o których 
zdecyduje Organizator. 
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