
 

 

Regulamin konkursu plastycznego na najładniejszą ozdobę wielkanocną 
 

Zapraszamy mieszkańców Naszej Gminy do udziału w konkursie organizowanym przez Centrum 

Kultury w Dobiegniewie pod  patronatem honorowym Burmistrza Dobiegniewa.Na zgłoszenia 

czekamy do 27 marca 2023 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

 

ORGANIZATOR: 

 

Centrum Kultury w Dobiegniewie  

 

CELE KONKURSU: 

 

Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi poprzez 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności oraz pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci  

i dorosłych. 

Tematyka konkursu dotyczy wykonania ozdób związanych z Wielkanocą np. pisanek, stroików, 

dekoracji itp. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

-dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz kl.0, 

- dla dzieci z klas I-III, 

- dla uczniów z  klas IV-VI, z  klas VII-VIII i szkoły średniej, 

- dla dorosłych – indywidualnie  

- dla sołectw, 

- dla klubów seniora. 

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz  z podpisanymi zgodami i oświadczeniem  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i osoby dorosłej w związku  

z udziałem w konkursie plastycznymna najładniejszą ozdobę wielkanocnąnależy dostarczyć do 

Centrum Kultury w Dobiegniewieul. Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew. Wszystkie prace należy 

złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 27 marca 2023(poniedziałek),  do  godz. 16:00. 

Uwaga! Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie 

i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. 

 



 

KRYTERIA OCENY PRAC   

Przy ocenie prac plastycznych pod uwagę  będzie brana estetyka, oryginalność i pomysłowość  

oraz samodzielność  wykonania.  

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowaniw dniu 02 kwietnia 2023 roku w trakcie 

Jarmarku Wielkanocnego.Organizator zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku braku 

złożenia odpowiednich prac. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody, pamiątkowe 

dyplomyw danej kategorii wiekowej. Organizatorzy dopuszczają, także przyznanie wyróżnień  

w każdej z kategorii.Wręczenie nagród nastąpi 02 kwietnia 2023 roku.  

PUBLIKACJA ZDJĘĆ 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na przenośnej wystawie. Z chwilą dostarczenia prace 

przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody  

na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.  

Przystępując do konkursu plastycznego na najładniejszą ozdobę wielkanocnąuczestnik wyraża zgodę 

na zaprezentowanie pracy na wystawie pokonkursowej, a także w Internecie, oraz na upublicznienie 

imienia i nazwiska.  

UWAGI DODATKOWE 

Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora.  

Prace dzieci powinny być także opatrzone imieniem i nazwiskiem rodzica / opiekuna oraz nazwą 

szkoły oraz danymi kontaktowymi (adres ucznia, numer telefonu ucznia bądź opiekuna).  

Prace w pozostałych kategoriach (dorośli, sołectwa, kluby seniora) powinny być także opatrzone 

imieniem i nazwiskiem oraz nazwą (sołectwa, klubu) oraz danymi kontaktowymi (adres, numer 

telefonu kontaktowego).  

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 

Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę. 

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela Centrum Kultury w Dobiegniewie  

tel. 95/ 7611095 , poniedziałek - piątek 8.00- 16.00  

Materiały dotyczące konkursu (regulamin, karta zgłoszenia) dostępne są na stronie internetowej 

www.dobiegniew.pl 

Zapraszamy do udziału! 

http://www.dobiegniew.pl/


 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Centrum Kultury  w Dobiegniewie,  

ul. Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew tel. 95 7611095, e-mail: ckd@dobiegniew.pl ; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacjikonkursu plastycznego na najładniejszą 

ozdobę wielkanocną,  ujawnienia (upublicznienia) wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestników 

konkursu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona 

przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,  

o którym mowa w pkt. 3, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba 

że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą być również 

udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów 

łączących te podmioty z Administratorem,  dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom strony 

internetowej Administratora oraz w mediach telewizyjnych/radiowych, gazetach. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. Informujemy, że w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą lub rodziców lub 

opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego 

publikację w serwisie/na portalu społecznościowym tj. Facebook, którego właścicielem jest firma 

Meta Platforms Inc.  - w/w dane osobowe zostaną udostępnione  dla: Meta PlatformsIreland 

Limited (dawniej Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia) i dla Meta 

Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park (poprzednio Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo 

Park, CA 94025, USA).  

W związku z powyższym, opublikowane dane osobowe będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), 

gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych niż na terenie Unii 

mailto:ckd@dobiegniew.pl


 

Europejskiej,. Przepisy te mogą nie zapewniać dostatecznie odpowiedniego stopnia ochrony 

danych, co ma związek z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 

lipca 2020 r. w sprawie Data ProtectionCommissioner przeciwko Facebook IrelandLtd 

i Maximillianowi Schremsowi (sygn. C - 311/18), na mocy którego dokonano unieważniania 

tzw. Tarczy Prywatności – tj. umowy stanowiącej podstawę przekazywania danych pomiędzy 

USA – UE.   

Tym samym, przekazywanie danych osobowych do w/w państwa trzeciego nie znajduje 

podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 

45 ust. 1, a  w/w państwo trzecie nie zapewnia gwarancji właściwego stopnia ochrony danych. 

 

 

 

 

 
 


