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REGULAMIN 

RODZINNY  KONKURS WIELKANOCNY

   WIANEK NA DRZWI  

Cele konkursu:

 Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze.

 Pobudzanie aktywnos�ci two� rczej uczestniko� w.

 Rozwijanie wraz� liwos�ci estetycznej i zdolnos�ci manualnych.

 Inspirowanie do poszukiwan�  nowych form plastycznych.

 Stworzenie moz� liwos�ci do wspo� lnej i two� rczej pracy rodzinnej.

Organizatorzy: 

 Gminny Os�rodek Kultury w Zbuczynie,

 Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie. 

Organizatorzy zapewniają,  z�e  dołoz�ą  wszelkich  staran� ,  aby Konkurs  odbył  się  w jak
najbezpieczniejszej formie  i  z  zachowaniem wszelkich  s�rodko� w ostroz�nos�ci,  zgodnie
z aktualnymi wytycznymi Gło� wnego Inspektoratu Sanitarnego. 

Patronat honorowy: 

Wójt Gminy Zbuczyn – Tomasz Hapunowicz
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Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs  skierowany  jest  do  rodzin  z  terenu  gminy  Zbuczyn  (niezalez�nie  
od wieku uczestniko� w).

 Kaz�da rodzina biorąca udział w Konkursie moz�e zgłosic� tylko jedną pracę.

 Wianek konkursowy powinien byc� wspo� lną pracą rodzinną.

 Warunkiem  uczestnictwa  jest  dostarczenie  pracy  konkursowej  do  Gminnego
Os�rodka  Kultury  w  Zbuczynie,   ul.  Jana  Pawła  II  3,  08-106  Zbuczyn,
w  nieprzekraczalnym  terminie  do  22  marca  2021  r. (poniedziałek)
do godz. 17.00.

 Podstawą wianka wielkanocnego moz�e byc�  gotowa forma, tj. wianek wiklinowy,
słomiany,  okrąg  z  drutu  czy  styropianu.  Dopuszczalne  jest  ro� wniez�  uz�ywanie
gotowych  częs�ci  dekoracji,  jednak  preferowane  będą  prace,  kto� re  zawierają
elementy wykonane samodzielnie lub pochodzenia naturalnego.

 Kaz�da praca musi posiadac�  mocowanie umoz� liwiające powieszenie wianka oraz
przypiętą kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

 Do udziału w Konkursie mogą byc�  zgłaszane wyłącznie prace,  kto� re  nie brały

udziału w innych konkursach. 

Kategoria: Rodzina

Termin i forma składania prac: 

Prace  konkursowe  w  postaci  wielkanocnego  wianka  na  drzwi  nalez�y  dostarczyc�  

do  Gminnego  Os�rodka  Kultury  w  Zbuczynie,  ul.  Jana  Pawła  II  3,  08-106  Zbuczyn  

w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2021 r. (poniedziałek) do godz.17.00.

Ocena prac:

 Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatoro� w.  

 Z przebiegu prac Jury zostanie sporządzony protoko� ł. 

 Jury przy  ocenie  prac  wez�mie  pod uwagę następujące  kryteria:  pomysłowos�c�,

zgodnos�c�  z  tematyką  Konkursu,  walory  estetyczne,  samodzielnos�c�  wykonania

całej  pracy,  jak  i  poszczego� lnych  elemento� w,  starannos�c�  wykonania,  dobo� r

materiało� w, kompozycje.

http://www.gokzbuczyn.pl/


Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie,
ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn, tel.  515-783-251

www.gokzbuczyn.pl
__________________________________________________________________________________
Nagrody: 

 Jury przyzna miejsca: I, II, III oraz  wyro� z�nienia. 

 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 Zdjęcia  prac  laureato� w  zostaną  opublikowane  na  stronach  internetowych
Organizatoro� w: 

www.gokzbuczyn.pl i https://www.facebook.com/gokzbuczyn/ 

 Laureaci  zobowiązani  są  do  odbioru  nagro� d  rzeczowych  oraz  prac
konkursowych z siedziby Organizatoro� w, tj. GOK Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 3,  
08-106 Zbuczyn, do 2 kwietnia 2021 r. (piątek) do godz.17.00. 

Postanowienia końcowe: 

 Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu. 

 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

 W  przypadku  zbyt  małej  frekwencji  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  

do odstąpienia od realizacji Konkursu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie, iz�  udokumentowane zdjęcia wykonanych prac

będą ich wyłączną własnos�cią.  Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do

zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i  przestrzeni

wprowadzanie  do  obrotu,  w  tym  w  szczego� lnos�ci  do  emisji  radiowych

i  telewizyjnych  drogą  naziemną  i  satelitarną  oraz  w  telewizjach  kablowych,

upowszechniania w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Konkursie

jest ro� wnoznaczne z wyraz�eniem zgody na powyz�sze warunki. 

 Dostarczenie  pracy  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu

i  wyraz�eniem  zgody  na  publikację  dostarczonego  materiału  na  stronach

Organizatoro� w oraz akceptację warunko� w zawartych w klauzuli  informacyjnej

dołączonej do niniejszego regulaminu (załącznik nr 2). 
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Regulamin dostępny jest na stronach:

 www.gokzbuczyn.pl i https://www.facebook.com/gokzbuczyn/ 

Wszelkich informacji dotyczących 

RODZINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO
 WIANEK NA DRZWI

udzielają instruktorzy GOK Zbuczyn – Emilia Biarda  i Joanna Handzel

(emilia.biarda@gokzbuczyn.pl, joanna.handzel@gokzbuczyn.pl )

tel. 515-783-251

http://www.gokzbuczyn.pl/
mailto:joanna.handzel@gokzbuczyn.pl
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Załącznik nr 1. 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w RODZINNYM KONKURSIE WIELKANOCNYM

 WIANEK NA DRZWI 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:

…………………………………………………………………….…………………………………...…………………………

Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………….……………………………...………

Numer telefonu kontaktowego i adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………..…………………..…………

Liczba osób z rodziny wykonująca wianek:

…………………………………………………………………..………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska oraz wiek osób wykonujących wianek:

1. …………………………………………...……………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………...………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………...………………………………

4. ……………………………………………………..……………………………………………………………….…………

5. …………………………………………………………………………………………………………………...……………

6. …...……………………………………………………………………………………………………………………………

7. ……………………...…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……...………..

(data i czytelny podpis osoby zgłaszającej)
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Załącznik nr 2.

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA UCZESTNIKÓW 
RODZINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

 WIANEK NA DRZWI

1. Organizatorem Konkursu jest:  Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Zbuczynie przy ul. Jana Pawła II 3,
NIP 821-19-35-045, Regon 000954716.

2. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie (dalej jako „Uczestnik”).

3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie
przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  jego  wizerunku,  utrwalonego  w  trakcie  Konkursu  za  pomocą  urządzeń
rejestrujących  obraz  i  dźwięk,  poprzez  jego  publikację  w  całości  lub  we  fragmentach  na  profilach
społecznościowych  (m.  in.  facebook,  youtube,  witrynie  internetowej  www.gokzbuczyn.pl)  i  stronach
internetowych pokrewnych dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie
realizacji jej celów statutowych (np. Urzędu Gminy Zbuczyn), lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach,
prezentacjach,  materiałach  filmowych,  oraz  innego  rodzaju  materiałach  informacyjnych  (także  w  wersji
drukowanej  i  elektronicznej)  rozpowszechnianych przez  Gminny Ośrodek Kultury w związku z organizacją
Konkursu lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

4.  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  rady  (UE)  2016/679  z  dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016
r.), dalej jako „RODO”, informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, ul. Jana
Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn.

2) Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych;  kontakt  do  IOD:  Michał  Sekulski
iod@zbuczyn.pl.

3) Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach
oraz publikacjach o działalności  Administratora – na podstawie art.  6 ust.  1 a RODO, tj.  odrębnej
zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

4) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku mogą być  przekazywane do państw trzecich (spoza
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego),  co  do  których  Komisja  Europejska  wydała  decyzję
o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą
przekazywane  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  z  zapewnieniem
odpowiednich zabezpieczeń,  na podstawie standardowych klauzul  ochrony danych przyjętych przez
Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa
trzeciego; pozostałe dane osobowe będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych praz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,  prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzane przez Administratora danych osobowych
Uczestników narusza przepisy prawa.

8) Zgoda  na  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolna,  jednakże  niezbędna  do  uczestnictwa  
w Konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 a RODO.
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