
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

"LAURKA DLA MOJEJ MAMY, LAURKA DLA MOJEGO TATY" 

§ 1 
Organizator: 

Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, www.ck.gdow.pl, tel. 12 251 43 67  
 

§ 2 
Cele konkursu 

1. Stwarzanie okazji dla twórczości plastycznej. 
2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności, kształtowanie wrażliwości 

artystycznej i estetycznej dzieci i młodzieży. 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Gdów. 
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie 

z Dniem Mamy i Dniem Taty. 
3. Zgłoszona praca musi zawierać dane osobowe: imię i nazwisko, wiek oraz nr 

telefonu. Dane prosimy umieścić na metryczce (która stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu i stanowi jednocześnie zgłoszenie). Każdy uczestnik może 
przedstawić na konkurs 2 prace. 

4. Prace wraz z dołączoną kartą zgłoszenia można składać w terminie 18 - 20 maja 
2021 r. w godz. 9.00 - 20.00  w budynku Centrum Kultury w Gdowie. Wyniki 
konkursu wraz z prezentacją prac zostaną zamieszczone na stronie Organizatora 
www.ck.gdow.pl. 

 
§ 4 

Kryteria oceny 
1. Prace oceniać będzie powołana na tę okazję przez Organizatora konkursu 

komisja, uwzględniając: zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję twórczą, 
pomysłowość, kompozycję, ekspresję, a także estetykę wykonania. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu, odbiór nagród nastąpi 25.05.2021 r. 
3. Prace konkursowe można będzie odebrać od 25.05 do 26.05.2021 r. 

 
§ 5 

Nagrody 
1. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomem udziału.  
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody. 

 
§ 6 

Uwagi końcowe 
1. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu i ekspozycji prac w folderze 
okolicznościowym, w budynku Centrum Kultury w Gdowie, w prezentacji 
multimedialnej oraz w prasie i na portalu internetowym Centrum Kultury w 
Gdowie oraz portalu Mój Gdów. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. 

http://www.ck.gdow.pl/


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów, tel. 12 251 43 67, 

sekretariat@ck.gdow.pl 2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z 

Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@ck.gdow.pl). 3. W związku z realizacją konkursu 

będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników, ich instruktorów/opiekunów, członków jury. 4. Będziemy przetwarzać 

takie kategorie danych jak: • imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, dane dotyczące pracy, informacje o autorze podane 

przez niego zgodnie z uznaniem, dane kontaktowe uczestnika (nr telefonu, e-mail, adres) • imię i nazwisko 

instruktora/opiekuna, jego dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail), • przypisane do uczestnika dane placówki delegującej, • 

imię i nazwisko członka jury, • wizerunki ww. osób. oraz wizerunki. 5. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy 

mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest organizacja, właściwe przeprowadzenie, 

rozliczenie, sporządzenia relacji z konkursu „Laurka dla mojej Mamy, Laurka dla mojego Taty”, promocja wydarzenia, a 

tym samym promocja gminy Gdów, zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. Dane będziemy przetwarzać również w celach archiwalnych. 6. Na posługiwanie się przekazanymi 

naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO. Dane przetwarzamy, gdyż 

wymagają tego od nas przepisy prawa wskazując nam zadanie publiczne do wykonania, ale nie wskazując jakie dane w 

związku z tym możemy przetwarzać. Dlatego sami wyznaczamy minimalny zakres danych niezbędny do wykonania takiego 

zadania i przetwarzamy je w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Zadania publiczne wskazane są dla nas w: • 

Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 9), • Ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 6 ust. 1 pkt. 9 i 18). • Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 7. Od przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym przysługuje Państwu możliwość 

wniesienia sprzeciwu. 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. 

Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. 

Będzie to dostawca hostingu strony internetowej oraz poczty e-mail firma H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina 

Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Materiały promocyjne umieścimy też w mediach społecznościowych w tym na Facebooku. 

Ponadto odbiorcami będą osoby odwiedzające stronę internetową, portal Mój Gdów a także strony internetowe instytucji i 

mediów, z którymi współpracujemy z związku z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, 

radio i TV; organizatorzy i odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa. 9. Zebrane dane będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (do końca roku kalendarzowego od zakończenia konkursu), a następnie 

w celach archiwalnych przez okres 5 lat. 10. Na stronie internetowej dane promocyjne będą przetwarzane przez okres 

funkcjonowania tej strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych informacji 

medialnych. Dane w publikacjach pamiątkowych będziemy przetwarzać przez okres oddziaływania medium, a następnie w 

celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa przez okres 25 lat lub jest to kategoria archiwalna A, czyli bez 

ograniczenia (do sprawdzenia) lat. 11. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednak chęć uczestnictwa w nim wiąże się z 

obowiązkiem podaniem wymaganych danych byśmy mogli zrealizować zadanie w interesie publicznym. 12. Umożliwiamy 

Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania 

danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy 

danych przetwarzanych w interesie publicznym). 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy 

przepisy prawa przetwarzając dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 14. Wszelkie decyzje w 

naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie 

maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób. 15. Administrator informuje, że 

promocja konkursu będzie wykorzystywała fanpage Facebook. Dlatego informujemy dodatkowo, że: • jesteśmy 

współadministratorem fanpage’a i grupy w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w 

jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w 

szczególności aspektach dotyczących bezpieczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy 

do zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation, • w ramach naszej 

odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że 

przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza 

teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej na: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation/., • Serwis Facebook wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. 

Tworzone szablony i wzorce stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej ochronie. Więcej 

na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/. • profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez 

Facebook można dowiedzieć się więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/. • Dane na FB przetwarzamy 

do 5 lat. 16. W związku z wykorzystaniem kanału Youtube dane osobowe mogą być przekazane poza teren Unii 

Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google, w 

tym z kanału Youtube. Mogą również podlegać automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu. Więcej na polityce 

prywatności Google: • https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 

 



 
Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego „Laurka dla mojej Mamy, Laurka dla 
mojego Taty" 
 
 

2. METRYCZKA - ZGŁOSZENIE 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

KONKURSU 

 

WIEK  

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA  

 

TELEFON ORAZ E-MAIL  

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu "Laurka dla mojej Mamy, Laurka dla 

mojego Taty" i akceptuję jego założenia.  
 Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach 

(„Materiały”), wykonanych w trakcie konkursu "Laurka dla mojej Mamy, Laurka dla mojego Taty"  

 Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 

rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody 
przez Centrum Kultury w Gdowie na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. (zgoda 

prawo autorskie), 
 Przenoszę nieodpłatnie na Centrum Kultury w Gdowie swoje autorskie prawa majątkowe do prac 

plastycznych prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury 

w Gdowie w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:  

 a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,  

 b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,  

 c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,  
 d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.  

 

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w 

jej imieniu przez jej opiekuna prawnego.  
 

 
 

_____________________     _____________________  
 miejscowość i data       czytelny podpis 

 
 


