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REGULAMIN XX KONKURSU 
„WIELKANOCNE JAJO” 

 

1.  Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. Konkurs 

zostanie przeprowadzony przez Internet. 

2.  Cel: 

Celem konkursu jest propagowanie tradycji wykonywania jaj wielkanocnych oraz 

poszukiwanie nowych technik ich zdobienia, a także aktywizacja mieszkańców gminy 

w zakresie działań związanych z kulturą i sztuką przy równoczesnym zachęceniu do 

pozostania w domach. 

3. Uczestnicy: 

a) W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy gminy Pawłowice. 

b) Wiek Uczestników – bez ograniczeń.  

c) Prace zostaną ocenione w kategoriach wiekowych. 

 

4. Prace konkursowe: 

a) W konkursie biorą udział  w y ł ą c z n i e  jajka naturalnej wielkości. Nie będą 

oceniane  dekoracje świąteczne np.: stroiki, zające, kompozycje kwiatowe itp. 

b) Technika zdobienia dowolna.  

c) Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace. 

d) Prace zostaną ocenione na podstawie zdjęć i filmów nagranych przez 

Uczestników. 

e) Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy 

konkursy_gokpawlowice@o2.pl. Prace powinny zostać przesłane w formie 

załącznika w wiadomości e-mail. W przypadku korzystania z poczty, która nie 

pozwala na przesyłanie dużych załączników, dopuszcza się udostępnienie 

Organizatorowi zdjęcia i filmu dokumentującego pracę konkursową z dysku 

Google Uczestnika.  

f) Mail należy zatytułować WIELKANOCNE JAJO. W załącznikach należy umieścić: 

- zdjęcie lub skan wypisanej karty zgłoszenia, 

- zdjęcie pracy konkursowej, 

- film pokazujący pracę konkursową z różnych stron. 

Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail to 100 MB.  

Niekompletne zgłoszenia nie będą ocenione przez jury. 

g) Ocenie podlegać będzie staranność i pomysłowość wykonania. 

h) Termin zgłaszania prac: do 15 kwietnia 2020. 

i) Uczestnicy o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

5. Nagrody: 

a) Prace konkursowe oceni komisja powołana przez dyrektora GOK. Od oceny jury 

nie ma odwołania. 

b) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK do 

17 kwietnia. 
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c) Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody w postaci bonów do sieci EMPIK 

oraz pamiątkowe dyplomy.  

d) Wręczenie nagród odbędzie się na najbliższej plenerowej imprezie organizowanej 

przez GOK. Termin wręczenia nagród zostanie podany w późniejszym czasie, 

a laureaci zostaną o nim powiadomieni drogą telefoniczną. 

e) Nagrody nieodebrane do 30 września 2020 r. przepadają na rzecz Organizatora. 

 

6. Ochrona danych osobowych: 

Informujemy uczestników konkursu, że: 

 Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), 

zwane dalej RODO. 

 Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 Kontakt z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl 

 Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO, 

w związku z wykonywaniem przez organizatora zadań publicznych w zakresie 

działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej oraz realizacją zadań statutowych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia 

i właściwej organizacji konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

uczestnictwo w konkursie. 

 Organizator informuje, że podczas wręczania nagród będzie utrwalany wizerunek 

w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu 

wydarzenia. 

 Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe zostaną wykorzystane w celach 

informacyjnych oraz promocyjnych i będą podlegały publikacji na stronach 

internetowych Organizatora. 

 Organizator konkursu dochowa wszelkich starań, żeby upublicznienie wizerunku 

nastąpiło z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje 

się zapewnić jego uczestnikom jak najwyższy poziom prywatności. 

 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach 

określonych w RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 Identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od daty 

uczestnictwa w konkursie. Wizerunek, który zostanie upubliczniony, Organizator 

będzie przetwarzał do ustania celu przetwarzania. 

 Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

 


