
REGULAMIN KONKURSU “KARTKA WIELKANOCNA”  

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

2023r. 
 

1. Organizatorami konkursu z nagrodami są Wójt Gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut, oraz                           

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą przy ul. Parkowej 11, 44-172 Poniszowice. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Rudziniec, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.  

4. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii:  

 

I.  kategoria: Dzieci z klas I-III; 

II. kategoria: Dzieci z klas IV-VI;  

III. kategoria: Dzieci z klas VII-VIII;  

IV. kategoria: Dorośli; 

V.  kategoria: Rodzinna. 

Przyjmowane są pracę indywidualne, wyjątkiem jest kategoria Rodzinna. 

 

5. Udział w konkursie polega na stworzeniu „kartki wielkanocnej” w dowolnej technice, o maksymalnym 

formacie A5. 

6. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w Poniszowicach. Ważne, aby 

wraz z pracą znalazła się kartka z imieniem i nazwiskiem uczestnika, danymi kontaktowymi oraz informacją 

o kategorii konkursowej (szablon dostępny na ostatniej stronie tego pliku). 

7. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia go na profilu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury 

Rudziniec oraz na stronie www.gok-rudziniec.pl 

8. Prace konkursowe są przyjmowane od 06 marca do 17 marca 2023 roku w godzinach pracy Ośrodka.  

9. Zgłosić można tylko jedną pracę konkursową. 

10. Zwycięzcą konkursu (w danej kategorii) zostaje osoba, której praca zostanie uznana za najbardziej 

kreatywną i najlepiej wykonaną. 

11. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac w każdej kategorii.               

W przypadku gdy Komisja Konkursowa uzna, że należy wyróżnić więcej prac, mogą zostać przydzielone 

wyróżnienia. 

12. Komisję Konkursową wyłonią organizatorzy. 

13. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca 2023 roku na profilu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury 

Rudziniec oraz na stronie www.gok-rudziniec.pl 

14. Odbiór nagród nastąpi w dniu 26 marca 2023r  o godz. 1600  podczas Jarmarku Wiosennego w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach. 

15. Prace przechodzą na własność organizatora. 

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją jego 

treści, a także wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie przez organizatorów ich danych 

osobowych niezbędnych do realizacji konkursu, w tym wysłanych w mailu do redakcji. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych materiałów oraz imion i nazwisk 

autorów. 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu “ Kartka Wielkanocna” 2023r. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 RODO), informuje się: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: gokpon@wp.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji, przeprowadzenia oraz w celu 

publikacji wyników oraz przebiegu konkursu, a w następstwie publikacji informacji o uczestnikach, 

nagrodzonych, 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów 

w jakich zostały zebrane. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności: pracownikom i osobom 

delegowanym,  podmiotom obsługującym procesy na rzecz Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa oraz 

konieczności dokumentowania. 

7. Pani/Pan posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu – w granicach określonych w przepisach prawa, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

uczestnictwa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

KONKURS “ KARTKA WIELKANOCNA”   

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

2023r 

 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ MIEJSCOWOŚĆ UCZESTNIKA LUB UCZESTNIKÓW(w przypadku kategorii rodzinnej)  

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

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

TELEFON KONTAKTOWY: …………………………….…... 

E-MAIL: …………………………….……... 

KATEGORIA KONKURSOWA (Zaznaczyć jedną opcję): 

 Dzieci z klas I-III 

 Dzieci z klas IV-VI 

 Dzieci z klas VII-VIII 

 Dorośli 

 Rodzina 
 

 

Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także publikację wizerunku 

oraz pracy konkursowej.  

 

 

 

 

 

 

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

           Data                                       Podpis uczestnika 

 

 


