
TEMAT KONKURSU: 

Kartka wielkanocna. 
 

REGULAMIN KONKURSU: 
 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest : 
      jest Biblioteka – Centrum Kultury z siedzibą w Dominowie przy ul. Rynek 1, 

      20-388 Lublin zwana dalej „Organizatorem”. 

 

2. Celem konkursu jest kultywowanie wielkanocnej tradycji samodzielnego wykonywania 

kartek świątecznych z miejscem na okazjonalne życzenia. 

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Głusk a także aktywnych 

czytelników Gminnej Biblioteki w Dominowie oraz Filii w Wilczopolu wyrażających chęć 

udziału w konkursie którzy samodzielnie wykonają pracę o tematyce konkursowej. 

 

4. Tematem konkursu jest „Kartka wielkanocna”. 

 

5. Założenia organizacyjne: 

• Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie kartki w dowolnej płaskiej 

technice plastycznej. Prace powinny być kompozycją różnych dowolnie wybranych 

elementów i symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

• Prace  mogą mieć format max A5. 

• Do każdej pracy powinna być dołączona karta informacyjna z następującymi  

danymi: Imię i nazwisko autora, wiek, kontakt telefoniczny rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

• Autor każdej pracy zobowiązany jest dołączyć także zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda powinna być wypełniona 

przez rodzica/opiekuna prawnego). 

 

6. Prace konkursowe z dołączonymi kartami informacyjnymi należy dostarczyć do 26.03.2021r. 

do  Biblioteki – Centrum Kultury w Dominowie, ul.Rynek1, II p. osobiście lub pocztą. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  29.03.2021r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej oraz na profilu FB Organizatora. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o 

wynikach telefonicznie. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania 

imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 

reklamowych organizatora a także w prasie, mediach i Internecie. 

 

 

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. 

 

9. Prace zgłoszone na konkurs wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Bibliotece w 

Dominowie. 

 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystywania  

fotografii prac w materiałach promocyjnych Biblioteki - Centrum Kultury.  

 

 



 

11. Prace konkursowe będzie można odbierać od  12.04.2021r. do 30.04.2021r. Za prace nie      

odebrane w tym terminie Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności. 

 

12. Ocena prac i nagrody: 

▪ Prace oceniać będzie czteroosobowa Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora. 

▪ Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych  

                  I -  6 -9 lat, II – 10 – 15 lat 

▪ Zostaną nagrodzone trzy prace w każdej kategorii 

wiekowej. 

▪ Komisja dopuszcza przyznanie wyróżnień. 

▪ Komisja oceniać będzie: oryginalność pomysłu, 

zgodność z tematem, zachowanie funkcjonalności 

przez kartkę, ogólne wrażenie artystyczne, estetykę 

wykonania i wkład pracy. 

 

13. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. 

 

14. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 
KONKURSU: 

 

Informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

danych osobowych podczas konkursu pt.„Kartka wielkanocna”. 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w 

Dominowie, reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Jeśli uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny ma pytania dotyczące sposobu i zakresu 

przetwarzania jego danych osobowych podczas konkursu w BCK może skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres ww 

siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu plastycznego „Kartka  wielkanocna” oraz wydania nagród rzeczowych. 

4. Administrator realizując swoje prawa, jak i obowiązki może udostępniać dane osobowe 

uczestników innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a 

także na podstawie umów powierzenia. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a następnie archiwizowane do końca 

roku szkolnego 2020/2021. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody opiekuna prawnego, 

przechowywane są do momentu wycofania zgody lub po osiągnięciu celu, dla którego zostały 

zebrane zgodnie z pkt.3. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wskazania właściciela 

pracy konkursowej i ustalenia finalistów. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, wiek, numer 

telefonu rodzica lub opiekuna prawnego 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 



sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny 

być składane na adres e-mail lub pisemnie – na ww adres Administratora. 

11. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 
 

 

 


