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REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA JAJKO WIELKANOCNE 

2021r. 

1. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich oraz dorosłych z Gminy Budry.  

3. Pracą konkursową jest jajko wielkanocne, wykonany samodzielnie przez uczestnika, 

techniką dowolną. 

4. Każdego uczestnika może prezentować tylko jedna praca.  

5. Uczestnik jest zobowiązany przesłać 5 fotografii (opisane imieniem i nazwiskiem) z 

przebiegu prac oraz efektu końcowego oraz wypełnioną kartę zgłoszeń i załączone zgody 

podpisane przez rodzica/opiekuna do dnia 28 marca 2021r.na adres e-mail: 

konkursy.gokbudry@interia.pl Do każdej pracy konkursowej należy również dołączyć 

podpisane klauzulę informacyjną, która jest załącznikiem do regulaminu. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca marca br.. Informacja o zwycięzcach 

konkursu ukaże się na stronie internetowej gokbudry.pl.  

7. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 

8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

9. Nagrody przyznawane będą w jednej, otwartej kategorii wiekowej. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac na stronach 

internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora). 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu. 

12. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU PLASTYCZNEGO NA JAJKO WIELKANOCNE 

 zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 

 

Tytuł pracy……………………………………………………………………………………………..……… 

Imię …................................ Nazwisko …............................................................... 

Nazwa szkoły, lub placówki …........................................................................................................... 

Adres korespondencyjny ….................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy .................................……… e-mail ….................................................................... 

Rodzic/opiekun …................................................................................................................................. 

 …………………………………………………………. 

data i podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 

 

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA JAJKO WIELKANOCNE 

 zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach   

Proszę wstawić znak „X” 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….……..(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie plastycznym na JAJKO WIELKANOCNE organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach. 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję z regulaminem konkursu.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym na 

STROIK WIELKANOCNY. Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie 

skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.  

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w 

formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej GOK-u do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu 

jej wycofania. 

  Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej mojej / mojego dziecka na stronie internetowej GOK-u, w mediach 

społecznościowych oraz prasie. 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 

adres administratora 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym na JAJKO WIELKANOCNE zgodnie z udzieloną 

przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody 

rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie 

niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku 

Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku 

Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.  

6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bazie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do 

czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz 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. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.  

 

                                                                                                              ………………………………………………………………… 

                                                                                                                    data, podpis uczestnika / rodzica/prawnego opiekuna 
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