
Regulamin konkursu na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną” 

 

I. Organizator: Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. Głogowska 17, 

59-170 Przemków 

 

II. Warunki udziału w konkursie. 

 

 

1. Cele konkursu :  

 

a) kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, 

b) rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań, 

plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych), 

c) rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, 

 

2. Konkurs adresowany jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych  

 

3. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe: 

a) 3 - 5 lat, 

b) 6 - 9 lat, 

c) 10 - 13 lat, 

d) 14 - 17 lat, 

e) pow. 17 lat, 

 

4. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej, dekoracji 

świątecznej z dowolnie dobranych materiałów. 

 

5.  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

 

6. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć zdjęcie bądź skan oświadczenia ( zał. nr 

1 do regulaminu) oraz dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko, kat. 

Wiekowa). 

 

7. Termin i miejsce nadsyłania prac : 

Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 8.04. 2020r.  na adres e-mail: 

pok.przemkow@wp.pl lub w wiadomości na Facebooku 

(https://www.facebook.com/Przemkowski-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Biblioteka-

411463849041899/?ref=bookmarks) 

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. 

 

1. Ocena prac:  

a) oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora, 
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b) oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a 

także estetyka wykonania pracy, 

c) nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych 

kategoriach wiekowych i zostaną dostarczone w bezpieczny sposób. 

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 10.04.2018r. 

 

3. Nagrodzeni uczestnicy o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie, 

drogą mailową lub w wiadomości Messenger 

 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na  

fanpage na portalu Facebook Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. 

 

 

IV. Informacje z zakresu danych osobowych. 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych gromadzonych i 

przetwarzanych na potrzeby realizacji konkursu jest Przemkowski 

Ośrodek Kultury i Biblioteki, ul. Głogowska 17, 59-170 Przemków (nr tel. 

76 8319 493, e-mail: pok.przemkow@wp.pl) 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl 

 

3. Dane osobowe podane przez uczestników konkursu przetwarzane są w 

celu realizacji konkursu oraz promocji działalności POKiB. 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do ww. 

celów. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda papierowa lub 

elektroniczna. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można 

wycofać w każdej chwili. 

 

5. Podmiotami przetwarzające dane w imieniu administratora danych będą 

dostawcy programów i usług informatycznych, podmioty uczestniczące 

w realizacji zleceń Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz 

podmioty uprawnione przepisami prawa. 

 

6. Dane przechowywane będą na okres trwania konkursu. 
 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

V. Uwagi końcowe: 

 

1. Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich  

publikację. 
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2. Regulamin konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej 

www.przemkow.naszgok.pl 

3. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel. 

76 83 19 493 lub 513 048 939 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną” 

 

 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i Nazwisko: 

Data urodzenia: 

Adres do korespondencji: 

Nr telefonu: 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em* się z regulaminem konkursu na „Najpiękniejszą 

Ozdobę Wielkanocną” i akceptuję jego warunki. 

 

Oświadczam że zapoznałam/em* się z informacjami na temat przetwarzania danych 

osobowych,  zawartymi w Regulaminie konkursu na „Najładniejszą Ozdobę 

Wielkanocną”.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych 

mojego dziecka* w celu realizacji konkursu.  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

……………………………………………… 

Podpis uczestnika konkursu 

 

-w przypadku niepełnoletniego uczestnika- 

 

……………………………………………… 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



 


