Regulamin Konkursu
„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 2021”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie.
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców z Gminy Potęgowo.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. Przystąpienie do udziału w konkursie polega na dostarczeniu pracy plastycznej wykonanej
w formie palmy wielkanocnej do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie do 22 marca 2021.
2. Kategorie:
- dzieci do lat 6

- prace grupowe dzieci do lat 6,

- dzieci 7-10 lat

- prace grupowe dzieci 7- 10 lat,

- dzieci 11-13lat

- prace grupowe dzieci 11-16 lat,

- dzieci 13- 16 lat

- prace grupowe dorośli.

- dorośli
3. Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest zapoznanie się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień:
a) przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się
z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem.
4. Podpisanie stosownych zgód (załącznik do regulaminu) wymaganych postanowieniami
niniejszego regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.
5. Uczestnicy Konkursu przenoszą bezpłatnie i bezterminowo na Organizatora całość praw
autorskich do zgłoszonych palem wielkanocnych. Organizator zastrzega sobie prawo
wyłączności w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do
obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
6. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana
technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty,
wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Pod uwagę nie będą brane prace zawierające elementy
nietradycyjne: ozdoby z tworzyw sztucznych, gotowe ozdoby nie wykonane własnoręcznie;

7. Głównym kryterium oceny prac będzie nawiązanie do symboliki oraz pomysłowość, walory
artystyczne i estetyczne, technika wykonania i bogactwo użytych materiałów;
8. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę;
9. PRACE
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PRZYTWIERDZONĄ DO PALMY, ZAWIERAJĄCĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
IMIĘ I NAZWISKO, WIEK.

III. Termin konkursu
1. Konkurs zostanie ogłoszony dnia 24 lutego i potrwa do 22 marca 2021r.
2. Od 24 lutego do 22 marca 2021r. termin dostarczania prac do Gminnego Ośrodka Kultury w
Potęgowie.
3. 23 marca ogłoszenie oficjalnych wyników.

IV. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii oraz dla wszystkich
uczestników konkursu za udział, zostaną ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Potęgowie.
V. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Kultury
w Potęgowie pod adresem: www.gck.potegowo.pl oraz w siedzibie organizatora.

Załącznik do Regulaminu konkursu:
„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

Zgoda rodziców/opiekunów na udział w konkursie pt.:

„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”
OŚWIADCZENIE

........................................................................................................
Imię i nazwisko

.................................................................................................................
adres zamieszkania/korespondencji

.......................................................
telefon

........................................................

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu „Najpiękniejsza

Palma Wielkanocna”
Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że moje dziecko jest /jestem*, autorem pracy dostarczonej
do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie.
……………………………………
czytelny podpis
*Właściwe podkreślić

……………………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)

W celu przeprowadzenia konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie wyrażam zgodę na nieodpłatne
utrwalanie wizerunku mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………. ur…………………….…………
(imię i nazwisko dziecka)

oraz prac przez niego wykonanych wraz z prawem do publikowania ich, z podaniem imienia
i nazwiska, w szczególności na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego
Ośrodka Kultury w Potęgowie oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych na jej terenie.
Przed podpisaniem niniejszego formularza zapoznałem/zapoznałam się z informacją dot.
przetwarzania danych osobowych, która znajduje się na drugiej stronie.
…….………………………………………………….……………………..
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie z siedzibą przy ul.
Szkolnej 2b, 76-230 Potęgowo.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować
się e-mailowo: pawel.kaminski@onet.eu.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są w celach organizacji konkursów oraz
działaniach promocyjnych i informacyjnych Administratora Danych, z prawem do umieszczania ich
w Internecie.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 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).
6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania odbiorcom danych na podstawie stosownych
umów
podpisanych
przez
Administratora
Danych
w
związku
z prawidłową
realizacją zadań.
7. Administrator danych osobowych przetwarza wizerunek na podstawie udzielonej zgody, która może
zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie nie będą
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

