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Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

Grodzisko z Grodziska – rekonstrukcja osady 
 
 

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Grodzisko z Grodziska – rekonstrukcja osady” 

jest Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach.  

 

Cele konkursu: 

 
• upowszechnienie wiedzy o wczesnośredniowiecznym grodzisku istniejącym w XI w. na terenie 

dzisiejszej gminy Mrozy we wsi Grodzisk, 

• propagowanie wiedzy historycznej o dziejach Polski, 

• rozwijanie zainteresowań historią początków osadnictwa na terenie wschodniego Mazowsza, 

• budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego, 

• budzenie uznania dla działalności i dokonań minionych pokoleń, 

• wspieranie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stworzenie 

możliwości zaprezentowania ich talentów, 

• rozwijanie twórczych uzdolnień, wyobraźni i kreatywności. 
 

 

Kategorie wiekowe: 

 
• szkoły podstawowe (klasy I-III) 

• szkoły podstawowe (klasy IV-VI) 

• szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) 

• szkoły średnie  

• kategoria rodzinna i międzypokoleniowa 

 

Uwaga! W przypadku grup mieszanych wiekowo przypisanie do danej kategorii wiekowej 

zależy od przeważającego wieku dzieci w grupie (poza kategorią rodzinną). 

Szczegóły uczestnictwa: 

 

Tytuł pracy: Grodzisko z Grodziska – rekonstrukcja osady 

 

1. Konkurs skierowany jest do instytucji kulturalnych i oświatowych oraz rodzin z terenu Mazowsza. 

2. Tematem pracy jest przedstawienie wyobrażenia grodziska istniejącego w XI w. na terenie obecnej 

gminy Mrozy zgodnie z wiedzą historyczną dotyczącą grodzisk wczesnośredniowiecznych. 

3. Technika wykonania: praca przestrzenna - makieta, dowolność techniki oraz wielkości pracy. 

4. Preferowane będą prace wykonane w jak największym stopniu z naturalnych materiałów.  

5. Prace biorące udział w konkursie muszą być autorskie - własne, niepublikowane wcześniej oraz 

nie zgłaszane w innych konkursach.  

6. Istnieje możliwość składania tylko prac grupowych. 
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Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz wymaganymi załącznikami należy przesłać 

do 22 września 2022 r. do godz. 16.00 pocztą lub kurierem lub dostarczyć osobiście na adres: 

Gminne Centrum Kultury, ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy, z dopiskiem: Konkurs 

„Grodzisko z Grodziska” 

Uwaga! Decyduje data wpływu do GCK. 

 

Kryteria oceny, nagrody:  
 

1. Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora,  

ocenie podlegać będzie m.in.: 

• zgodność z tematyką konkursu (przedstawienie grodziska w gminie Mrozy w formie makiety 

zgodnie z wiedzą historyczną dotyczącą grodzisk wczesnośredniowiecznych), 

• wykorzystanie naturalnych materiałów, 

• estetyka wykonania,  

• umiejętność posługiwania się wybraną techniką, 

• oryginalność, kreatywność w doborze materiałów i techniki plastycznej, 

• staranność i samodzielność wykonania.  

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.kulturalnemrozy.pl po zakończeniu obrad jury. 

3. Zwycięskie prace będą zaprezentowane w czasie III Festynu archeologicznego w Mrozach 

„Kierunek Grodzisko!” w dniach 6-9 października 2022 r., na którym zostaną wręczone nagrody. 

4. Pula nagród będzie obejmowała nagrody rzeczowe, karty podarunkowe oraz bezpłatny udział 

grupy (wraz z opłaconym przez organizatora transportem autokarowym lub PKP) w pokazach                           

i warsztatach wczesnośredniowiecznego rękodzieła w dniach 6-7 października 2022 r. podczas  

III Festynu Archeologicznego w Mrozach „Kierunek Grodzisko!”.  

5. Odbiór złożonych prac będzie możliwy do dnia 14 października 2022 r. 

 

 

Warunki uczestnictwa:  
 

1. Konkurs skierowany jest do grup i klas z instytucji kultury, oświaty oraz rodzin z terenu Mazowsza. 

2. Dopuszczalne są tylko zgłoszenia grupowe. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie i dostarczenie w terminie: 

• podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1), 

• podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika oraz opiekuna 

artystycznego (załącznik nr 2) 

• podpisanej zgody na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz 

Gminnego Centrum Kultury w Mrozach (załącznik nr 3), 

4. Dokumenty wypełnione nieczytelnie i nie zawierające wszystkich danych nie będą brane  

pod uwagę. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnie wypełnionej karty zgłoszenia. 

6. Ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń jest czwartek 22 września 2022 r. 

7. Zgłoszenia, które wpłyną po regulaminowym terminie nie zostaną uwzględnione. 

8. Kwestie sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści Regulaminu oraz formuły konkursu  

w zależności od m.in. sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

10. Kontakt z Organizatorem: tel. 25-757-44-79, e-mail: plastyk.gckmrozy@gmail.com 

http://www.kulturalnemrozy.pl/
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Obowiązek informacyjny:  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej  

w Mrozach (adres: Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy; tel.: 25 757 44 79;  

e-mail: kulturalnemrozy@gmail.com). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie 

Plastycznym „Grodzisko z Grodziska – rekonstrukcja osady" na podstawie  

(art. 6 ust 1 lit. a RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych oraz  usunięte bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której 

dane dotyczą cofnie zgodę. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

W związku z organizacją Konkursu dane osobowe uczestników mogą być przekazane 

Darczyńcy, który przekazał darowiznę w związku z organizacją III Festynu archeologicznego 

w Mrozach „Kierunek Grodzisko!” – Fundacji PGNiG. 


