
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku 

serdecznie zaprasza do udziału 

w Konkursie Wielkanocnym 
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ (praca zbiorowa). 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć grupy formalne i nieformalne z gminy Czerwieńsk  – konkurs 

otwarty. 

2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przy użyciu naturalnych 

tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych. 

3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na 

tradycjach ludowych oraz inwencja twórcza autorów. 

Uwagi: 

1. Wysokość palmy:  do 2,8  m. 

2. Palma powinna mieć stabilną konstrukcję umożliwiającą jej pionowe ustawienie. 

3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia ( załącznik nr 1 lub 2) oraz zgody RODO. 

4. Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

I kat: do lat 10 

II kat: lat 10 – 16 

III kat.: powyżej 16 lat 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ (praca indywidualna). 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk – konkurs otwarty 

indywidualny. 

2. Warunkiem udziału jest wykonanie pisanki wielkanocnej – technika dowolna. 

3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, nawiązanie do tradycji 

wielkanocnych oraz inwencja twórcza autorów. 

Uwagi: 

1. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 lub 2) oraz zgody RODO 

(załącznik 3 lub 4). 

2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

I kat: do lat 10 

II kat: lat 10 – 16 

III kat.: powyżej 16 lat 

3. Prosimy o zabezpieczenie pracy przed uszkodzeniem. 



 

UWAGA! 

1. Warunkiem udziału w konkursach jest dostarczenie prac do Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury  w dniu 10 kwietnia 2019 r. do godziny 18.00. 

2. Prace nie posiadające karty zgłoszenia i zgód RODO nie będą oceniane. 

3. Za prace uszkodzone w transporcie organizator nie odpowiada. 

4. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane w formie wystawy.  

w dniu 12 kwietnia 2019 r.  

5. 12 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00, w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku nastąpi 

ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród. 

6. Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na ekspozycję prac, publikację imion i nazwisk  

i wizerunku autorów w środkach masowego przekazu. 

7. Prace zgłoszone do konkursu oceni jury, które wyłoni laureatów i przyzna nagrody  

i wyróżnienia. 

 

 

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia – do 18 roku życia 

Załącznik nr 2 – karta zgłoszenia – powyżej 18 roku życia 

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna i zgody dla osób do 18 roku życia   

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna i zgody osób powyżej 18 roku życia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 (do 18 lat) 

do regulaminu konkursu wielkanocnego 

 

 

 

Karta zgłoszenia 

 
 

 

1. Imię i nazwisko: 

 

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

 

2. Nazwa i adres szkoły/przedszkola 

 

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

 

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

 

3. Wiek (lat) …………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                               czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

* UWAGA! WAŻNE! W przypadku nieletnich uczestników konkursu, wymagany jest 

podpis rodziców, bądź opiekunów prawnych 

 



 

 

Załącznik nr 2 (powyżej 18 lat) 

do regulaminu konkursu wielkanocnego 

 

 

 

Karta zgłoszenia 

 
 

 

1. Imię i nazwisko: 

 

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

 

2. Adres 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wiek (lat) ………………… 

 

 

 

 

 

 

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

 Miejscowość i data                                                                                czytelny podpis 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 (do 18 lat) 

do regulaminu konkursu wielkanocnego 

 

 
INFORMACJA 

 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że : 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Dyrektor Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku, 66-016 Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 5,     

tel. (68) 321 90 93 e-mail: dyrektor@mgok.czerwiensk.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Henryk Gibała e-mail: serwis@serwis-technika.pl        

tel. 602 254 899 

3. Dane osobowe Pani/Pana, dziecka będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku 

ustawowego administratora danych oraz na podstawie udzielonej zgody; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą: 

- odbiorcy ustawowo uprawnieni; 

- organ prowadzący - Gmina Czerwieńsk,  organizatorzy konkursów i olimpiad, 

biura podróży i organizatorzy wycieczek, ośrodki sportu i rekreacji - na podstawie 

udzielonej zgody; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili ustania celu przetwarzania 

albo wygaśnięcia podstawy prawnej albo odwołania zgody; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania opartego na podstawie zgody 

prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury w Czerwieńsku. Organem właściwym dla w/w skargi jest: Urząd Ochrony 

danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIA  RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
1. Ja, niżej podpisany …………….……………………………………………………….. oświadczam, 

że zapoznałem(łam) się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku danych   osobowych moich i mojego 

dziecka …………………………………………….…………………………………………………….. 

 

          ………………….……………………………………………… 

      czytelny podpis(y) rodziców (opiekunów prawnych dziecka 

mailto:dyrektor@mgok.czerwiensk.pl
mailto:serwis@serwis-technika.pl


 

 
2. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam*) zgodę(y) na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie  

wielkanocnym,  organizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka związanych  

z tym uczestnictwem. 

 

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

     czytelny podpis(y) rodziców (opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

3. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam*) zgodę(y) na publikację wizerunku mojego 

dziecka – zdjęć z konkursu wielkanocnego ,  w gazetkach, kronice, na stronie internetowej,  

fanpage na facebooku MGOK i placówek wiejskich oraz w prasie promującej, przez Miejsko 

– Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. 

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

     czytelny podpis(y) rodziców (opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

4. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam *) zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka, w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły/przedszkola  

, w celu publikacji informacji o osiągniętych wynikach w konkursie wielkanocnym. 

 

          ………………….……………………………………………… 

     czytelny podpis(y) rodziców (opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

5. Oświadczam, że  udzielam organizatorom konkursu wielkanocnego  nieodpłatnej, 

bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej 

mojego dziecka, na stronach internetowych organizatorów konkursu, powielanie pracy każdą 

dostępną  techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 

art. 50 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), w szczególności w materiałach promocyjnych 

 i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych  

z działalnością organizatora konkursu. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania 

zależnego prawa autorskiego. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do organizatora 

konkursu,  na Organizatora  przechodzi prawo własności do zgłoszonych prac. 

 

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

      czytelny podpis(y) rodziców (opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz 

wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższą klauzulą. 

 

 

 

 

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

(data i miejsce)                               czytelny podpis(y) rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

 

 

 

 

•) - niepotrzebne skreślić 

 



 

Załącznik nr 4 (powyżej 18 lat) 

do regulaminu konkursu wielkanocnego 

 

 
INFORMACJA 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że : 

 

9. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Dyrektor Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku, 66-016 Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 5,     

tel. (68) 321 90 93 e-mail: dyrektor@mgok.czerwiensk.pl. 

10. Inspektorem ochrony danych jest Henryk Gibała e-mail: serwis@serwis-technika.pl        

tel. 602 254 899 

11. Dane osobowe Pani/Pana, dziecka będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku 

ustawowego administratora danych oraz na podstawie udzielonej zgody; 

12. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą: 

- odbiorcy ustawowo uprawnieni; 

- organ prowadzący - Gmina Czerwieńsk,  organizatorzy konkursów i olimpiad, 

biura podróży i organizatorzy wycieczek, ośrodki sportu i rekreacji - na podstawie 

udzielonej zgody; 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej; 

14. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili ustania celu przetwarzania 

albo wygaśnięcia podstawy prawnej albo odwołania zgody; 

15. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania opartego na podstawie zgody 

prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

16. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury w Czerwieńsku. Organem właściwym dla w/w skargi jest: Urząd Ochrony 

danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIA   

1. Ja, niżej podpisana (y) …………….……………………………………………………….. 

oświadczam, że zapoznałem(łam) się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku moich danych 

osobowych.  

 

 

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

        czytelny podpis 

mailto:dyrektor@mgok.czerwiensk.pl
mailto:serwis@serwis-technika.pl


 

 

2. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam*) zgodę(y) na publikację mojego wizerunku  – 

zdjęć z konkursu wielkanocnego ,  w gazetkach, kronice, na stronie internetowej,  fanpage na 

facebooku MGOK i placówek wiejskich oraz w prasie promującej, przez Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. 

 

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

                                                    czytelny podpis 

 

 

 

3. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam *) zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania,  

 w celu publikacji informacji o osiągniętych wynikach w konkursie wielkanocnym. 

 

 

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

                                                      czytelny podpis 

 

 

4. Oświadczam, że  udzielam organizatorom konkursu wielkanocnego  nieodpłatnej, 

bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie mojej pracy 

konkursowej, na stronach internetowych organizatorów konkursu, powielanie pracy każdą 

dostępną  techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 

art. 50 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), w szczególności w materiałach promocyjnych 

 i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych  

z działalnością organizatora konkursu. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania 

zależnego prawa autorskiego. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do organizatora 

konkursu,  na Organizatora  przechodzi prawo własności do zgłoszonych prac. 

 

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

                                              czytelny podpis 

  

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz 

wykorzystanie mojego wizerunku  zgodnie z powyższą klauzulą. 

 

 

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

  (data i miejsce)                                                                                         czytelny  podpis 

 

 

 

 

 

•) - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


