
Regulamin konkursu „Wielkanocna figurka”. 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.2 Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku (dalej: „Organizator”).  

1.3 Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Damasławek  

1.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

1.5 Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej: www.damaslawek.pl oraz profilu Facebook`owym GOK Damasławek 

1.6 Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.  

 

§2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 
 

2.1 Celem Konkursu jest  

 zaktywizowanie lokalnej społeczności 

 pobudzenie kreatywności i wyobraźni plastycznej 

2.2 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie figury zwierzęcia które kojarzy się ze świętami wielkanocnymi mogą to być: kura, 

zając, baran, kurczak  

2.3. Technika: glina, masa solna, papier, słoma, drewno, tkanina itd. W pracy nie można korzystać z gotowych, plastikowych 

elementów(wyjątkiem są bazy styropianowe). Prace kupione nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

2.4. Wymiary: dla każdej kategorii wiekowej inne wytyczne co do wymiarów 

 

§3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

 

3.1 Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych: 

I kat. – dzieci przedszkolne: wys. figury min. 20 cm, max. 150 cm 

II kat. – dzieci klas I – III: wys. figury min.20 cm, max. 150 cm 

III kat. – dzieci klas IV –VI: wys. figury min. 30 cm, max. 150 cm 

IV kat. – dzieci klas VII – VIII i dorośli: wys. figury min.30 cm, max.150 cm 

3.2 Uczestnikami konkursu nie mogą być:  

3.2.1 pracownicy Organizatora, 

3.2.2 pracownicy Sponsora  

3.2.3 członkowie komisji konkursowej,  

3.3 Pracownikami w rozumieniu Regulaminu są członkowie organów Sponsora lub Organizatora, a także osoby zatrudnione 

przez Sponsora bądź Organizatora na podstawie umowy o pracę lub wykonujące inne czynności na podstawie umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło. 

 

§4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 
 

3.1 Uczestnik Konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę. 

4.3 Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest osoba 

zgłaszająca. 

4.4 Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie 

przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, 

naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 

zgody uprawnionych.  

 

§5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

5.1 Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku do dnia 25.03.2021r. do godz.15.00 

5.2 Praca musi posiadać: 

5.2.1 dane: imię i nazwisko autora, miejsce zamieszkania, klasę (wiek), numer telefonu do kontaktu 

5.2.2 wypełnioną kartę zgłoszeniową 

5.3 Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim udziału.  

 

§6. PRAWA AUTORSKIE I INNE 
 

6.1 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do pracy, którą 

zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

6.2 Wszyscy uczestnicy, podpisując formularz zgłoszeniowy, zobowiązują się do udzielenia Organizatorowi licencji 

niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci 

informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej w celach związanych z 

organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora. 



6.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz 

innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. 

Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.  

 

§7. NAGRODY 

 

7.1 W ramach Konkursu w każdej kategorii dla trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

 

§8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

8.1 W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową, 

8.2 Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:  

8.2.1 zgodność pracy z tematem Konkursu;  

8.2.2 innowacyjność, kreatywność,  

8.2.3 zgodność pracy z wytycznymi co do techniki i wymiarów pracy 

8.2.4 samodzielność 

8.3 Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową. Od ww. 

decyzji nie przysługuje odwołanie.  

 

 

§9. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

 

9.1 Prace zostaną umieszczone w galerii internetowej na profilu Facebook`owym GOK Damasławek oraz na wystawie prac w 

siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku lub na jego terenie. 

9.2 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 30.03.2021r. na stronie internetowej www.damaslawek.pl oraz profilu 

facebook`owym GOK Damasławek. Wręczenie nagród i dyplomów: 30.03.2021r. o godz.: 14.30 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Damasławku.  
 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w 

wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na 

wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach 

drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek 

wynagrodzenie. 

10.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz 

zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

10.3 Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr. tel. 67 26 13 090  
 

§11. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 
 

11.1 Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, reprezentowany przez Macieja 

Jerzakowskiego – Dyrektora. 

11.2 Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, do którego osoba, 

której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony 

Danych jest dostępny pod adresem email pukaczewski@hotmail.com . 

11.3 Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia 

Konkursu plastycznego na figurkę wielkanocną, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie 

internetowej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

11.4 Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w „Karcie zgłoszenia” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:  

11.4.1 umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

11.4.2 umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

11.4.3 opublikowanie informacji o laureatach, 

11.4.4 archiwizację dokumentów.  

11.5 Administrator przetwarza wizerunek uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

11.6 Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu 

Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W 

szczególności dane osobowe mogą być przekazywane: 

11.6.1 podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych w zakresie 

organizacji Konkursu, w szczególności jednostkom samorządowym gminy Damasławek, zajmującym się 

promocją gminy, usługobiorcom przetwarzającym na zlecenie Organizatora materiały pokonkursowe, 

11.6.2 organowi założycielskiemu. 

11.7 Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu ogłoszenia wyników konkursu, dane osobowe 

http://www.damaslawek.pl/


laureatów konkursu będą przetwarzane na stronie internetowej administratora przez rok od ogłoszenia wyników Konkursu 

oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z udzieloną licencją niewyłączną. 

11.8 Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz 

ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do 

żądania usunięcia. 

11.9 Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11.10 Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 

osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. 

11.11 Podanie Administratorowi danych osobowych w załączniku nr 1 do regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

wzięcia udziału Konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 


