
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Temat Konkursu:  

 Ozdoba choinkowa –  pod hasłem dekorujemy choinkę przy Centrum Kultury w Tworkowie.  

 Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Krzyżanowice.  

Organizator konkursu:  

 Gmina Krzyzanowice. Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach  

z/s w Tworkowie. Adres: Tworków, ul. Zamkowa 48. 

Cel konkursu:  

 kultywowanie tradycji dekorowania choinek bożonarodzeniowych; 

 kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności; 

 propagowanie różnych technik plastycznych; 

 prezentacja możliwości twórczych mieszkańców; 

 promowanie naszego regionu, w szczególności Gminy Krzyżanowice; 

Technika prac: 

 dowolna, mile widziane prace przestrzenne;  

 prace mają być wykonane w sposób trwały i stabilny; 

 prace uszkodzone nie będą  brane pod uwagę; 

 wielkość pracy - dopuszcza się prace do formatu A4 lub o wysokości do 25 cm (nie mniej niż 5 

cm). 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli; 

 dzieci mogą wziąć udział w konkursie po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych; 

 każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy; imię i nazwisko autora; adres i nr telefonu 

autora; wiek uczestnika konkursu; podpisane niezbędne zgody i oświadczenia; 

Ocena prac: 

 prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów; 

 kategorie wiekowe w których będą oceniane prace: przedszkole, szkoła podstawowa – kl. I – III, IV 

– VI i VII – VIII, łącznie szkoły średnie i dorośli oraz w kategorii rodzina; 

 dla zwycięzców konkursu zostały przewidziane dyplomy oraz nagrody rzeczowe; 

 jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu artystycznego prac; 

Podsumowanie: 

 prace dostarczyć należy do dnia 9 grudnia 2020 r. do biura GZOKSiT 

w Tworkowie lub do jednej ze świetlic Gminy Krzyżanowice. Po terminie prace nie będą 

przyjmowane! 

 wybrane prace będą prezentowane podczas wystawy pokonkursowej na choince ustawionej na 

placu przy Centrum Kultury w Tworkowie;.  

 w sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator; 

 regulamin konkursu dostępny jest: w siedzibie GZOKSiT, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl 

 i fanpage`u na Facebooku 

Załączniki do Regulaminu: 

http://www.krzyzanowice.pl/


 Załącznik nr 1 – Zgody oraz oświadczenia związane z prawem autorskim i ochroną danych 

osobowych; 

 Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna - Ochrona danych osobowych. 

Kontakt: Sabina Ciuraszkiewicz - starszy specjalista ds. kultury, tel. 500 048 566,  

e-mail: kultura@gzoksit.krzyzanowice.pl 

 

 

Załącznik nr 1  

Zgody oraz oświadczenia związane z prawem autorskim i ochroną danych osobowych 

 

1.  Oświadczam, iż zapoznałem/am się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Konkursu 

Plastycznego na ozdobę choinkową pod hasłem: „Dekorujemy choinkę przy Centrum Kultury  

w Tworkowie” dalej zwany Konkursem, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje  

i postanowienia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych kontaktowych w postaci  

nr telefonu przez Organizatora Konkursu (Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie. Adres: Tworków, ul. Zamkowa 48) dla celów związanych  

z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną Konkursu, przekazaną zgodnie z art. 13 

ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będą załącznikiem do Konkursu. 

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz/lub wizerunku 

mojego dziecka/podopiecznego, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez 

Organizatora Konkursu oraz współorganizatorów (m. in. Urząd Gminy Krzyżanowice) w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1231) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)  

oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach 

eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,  

2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym,  

5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, 

prezentacjach, bilbordach. 

5. Oświadczam, iż wszystkie podane dane i informacje, związane z udziałem w Konkursie są zgodne  

z prawdą i stanem faktycznym.  

 

Załącznik nr 2  

Klauzula informacyjna - Ochrona danych osobowych 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie, Adres: Tworków, ul. Zamkowa 48. 

2. Administrator wyznaczył osobę, z którą można skontaktować się w celu uzyskania informacji  

o przetwarzaniu danych osobowych, czyli Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, 

z którym można się skontaktować pod adresem: 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, adres 

mailowy: iod@krzyzanowice.pl. 

3. Dane osobowe między innymi w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, telefonu 

zostały pozyskane bezpośrednio od uczestnika lub od opiekuna prawnego (rodziców) sprawujących 

bezpośrednią władzę nad małoletnim. 

mailto:kultura@gzoksit.krzyzanowice.pl


4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu „Pamiątka z wakacji 

spędzonych w Gminie Krzyżanowice”, dalej zwany Konkursem, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit.  

a RODO, czyli zgody uczestnika. Dane kontaktowe oraz adres zamieszkania laureatów jest 

przetwarzany ze względu na prawnie uzasadnionym interes Administratora, w związku  

z obowiązkiem wynikającym z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, 

wydania oraz wysłania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym 

interesem Administratora jest również przetwarzanie danych w celu prowadzenia fanpage'a  

na portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.,  

a także w związku z tym, w celach analitycznych, dotyczących analiz funkcjonowania, 

popularności i sposobu korzystania z fanpage'a (podstawą prawną przetwarzania jest wspomniany 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Odbiorcą danych osobowych będą: personel obsługujący Konkurs oraz współorganizatorzy, jak  

np. Urząd Gminy Krzyżanowice. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być 

również Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących 

fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez 

Użytkowników są jawne) oraz właściciele portalu społecznościowego Facebook na zasadach 

dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.  

6. Dane osobowe zebrane na kartach zgłoszeniowych będą przechowywane do września 2021 roku. 

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a będą przetwarzane przez czas 

dostępności tych danych w serwisie Facebook. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz danych swojego 

dziecka/podopiecznego, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeśli zdecyduje się Pani/Pan 

na wzięcie udziału w Konkursie, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału  

w Konkursie „Pamiątka z wakacji spędzonych w Gminie Krzyżanowice”. 

10. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

12. GZOKSiT Tworków jako Administrator danych uczestników konkursu organizowanego                   

za pomocą i publikowanego w serwisie społecznościowym Facebook wskazuje, iż wraz                      

z Facebook Inc. pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych                    

na potrzeby statystyk. Więcej informacji na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk 

Uczestnicy mogą znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/help/ 
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