
 
Regulamin konkursu „EKOSTROIK ŚWIĄTECZNY” 

 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
 
I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika świątecznego (stroik typu: wianek, stroik stołowy, stroik na drzwi, stroik wiszący itd.).  
2. Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak stroik świąteczny musi być wykonany z materiałów pochodzenia naturalnego 

(np. gałązek, igliwia, szyszek, liści itd.) lub z surowców wtórnych z recyklingu (np. opakowań papierowych, plastikowych, szklanych, 
gazet itd.).  

3. Celem konkursu jest promocja zachowań ekologicznych, a w szczególności wykorzystania materiałów naturalnych i odpadowych w 
działaniach artystycznych. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach wiekowych:  
a) 10 – 13 lat; 
b) 14 – 18 lat; 
c) 19 lat i więcej; 
d) prace rodzinne. 

II. TERMIN, WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC, PRZEBIEG KONKURSU 
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac konkursowych. 
2. Prace należy zgłaszać osobiście w dniu 8 grudnia 2019 r., do godz. 13:30 na imprezie „Wspólne ubieranie choinki” w Gminnym Parku 

Centrum w Wiązownie. 
3. Stroik musi zawierać przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą następujące dane:  

a) imię i nazwisko autora; 
b) wiek. 

4. Za opisanie pracy odpowiedzialni są uczestnicy (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzice/opiekunowie prawni uczestnika 
konkursu. 

5. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy dla uczestników niepełnoletnich i uczestników pełnoletnich, zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych autora pracy oraz zgodę na nieodpłatną publikację pracy (zał. nr 1). 

6. Prace konkursowe złożone bez w/w załącznika nie będą brały udziału w konkursie.  
7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 8 grudnia 2019 r. godz. 15:00 podczas trwania imprezy „Wspólne ubieranie 

choinki” w Gminnym Parku Centrum. 
8. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących 

przemoc.  
9. Wszystkie prace, zgłoszone do Konkursu, zostaną przekazane na charytatywny kiermasz świąteczny.   

 
III. NAGRODY 

1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora trzyosobowe jury. Werdykt jury jest ostateczny i nie będzie mógł być 
kwestionowany.  

2. Laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii. (Konfiguracja miejsc zostanie ustalona przez 
jury). Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień w dowolnej konfiguracji. 

3. Za główne kryterium przyjmuje się poziom artystyczny, pomysłowość oraz inwencję twórczą autora, wykorzystanie produktów 
pochodzenia naturalnego, lub pochodzenia z recyklingu. 

4. Upominki rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację pracy. 
2. Publikacja może dotyczyć: publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz prasie lokalnej. Przekazanie praw do publikacji prac 

nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.  
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody uczestnika konkursu pełnoletniego lub rodziców/ prawnych opiekunów 

uczestnika w przypadku osób małoletnich na: 
a)  przetwarzanie danych osobowych autora pracy; 
b)  nieodpłatną publikację prac. 
 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41. 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z 

Konkursem, w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 
3. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w szczególności związanych z 

organizacją Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. 
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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. 

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie. 
7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 

 
 
 
 



 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 

DO REGULAMINU KONKURSU „EKOSTROIK ŚWIĄTECZNY” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Dane uczestnika konkursu: 

 

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

Adres do korespondencji: ................................................................................................................................................................... 

Numer telefonu kontaktowego:........................................................................................................................................................... 

 
 
Zgoda na nieodpłatną publikację zdjęć oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika/ uczestników w celach promocyjnych i 
informacyjnych w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem 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) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),  
ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                           (imię i nazwisko osoby zgłaszającej) 

legitymujący się ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                            (rodzaj dokumentu, seria oraz numer) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego w celu 
przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem w ramach działań 
prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 
 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator 
Konkursu. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do przetwarzanych danych, 
ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie w dowolnym momencie. 
 
Wyrażam zgodę, aby fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu, prezentujące mój wizerunek, wizerunek moich 
dzieci, podopiecznych oraz wizerunek wykonanych prac mogły zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora i 
Gminy Wiązowna oraz w lokalnych mediach oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z 
Konkursem.  
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję treść zawartą w Regulaminie.  
 
.......................................................................  
   miejscowość, data, podpis  
 
 

 


