
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ  

 

REGULAMIN 

1. Organizatorzy: 

• Wójt Gminy Radzyń Podlaski 

• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim 

 

2. Cel konkursu: 

• Kultywowanie tradycji  

• Pobudzenie inwencji twórczej i rozwijanie wyobraźni plastycznej 

mieszkańców gminy Radzyń Podlaski 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 

3. Kategorie: 

• przedszkola i klasy 0 

• szkoły podstawowe I – IV 

• szkoły podstawowe V – VIII 

• dorośli  

 

4. Kryteria oceny:  

• ogólne wrażenie estetyczne 

• estetyka wykonania 

• oryginalność i pomysłowość 

Każda z prac musi być opatrzona metryczką (imię, nazwisko). Wraz z każdą pracą należy 

dostarczyć oświadczenia RODO wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. Nagrody:  

Organizatorzy przewidują: 

• nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia we wszystkich 

kategoriach 

 

 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 marca 2021 r. na stronie internetowej Gminy Radzyń 

Podlaski.  

 

7. Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę 

na bezpłatne publikacje swoich prac – dla celów związanych z konkursem oraz 

przekazanie prac na licytacje charytatywną.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na 

Konkurs na swojej stronie internetowej i na portalach społecznościowych. 

9. Osoba zgłaszająca prace na Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej 

i niewyłącznej licencji na publikacje dostarczonych prac lub ich fragmentów. 

 



10. Osoba zgłaszająca pracę na konkurs powinna dostarczyć (wraz z pracą konkursową) 

formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną 

RODO – wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

11. W przypadku braku możliwości zorganizowania wystawy stacjonarnej w świetlicy 

GOKiS  z powodu epidemii COVID-19, prace uczestników zostaną zaprezentowane 

wyłącznie w wersji cyfrowej na stronie internetowej Gminy Radzyń Podlaski oraz na 

portalu społecznościowym Facebook prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Radzyniu Podlaskim.  

 

12. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą  

 

w TERMINIE DO 26 MARCA 2021 r.  na adres: 

 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim 

ul. Warszawska 32  

21-300 Radzyń Podlaski 

 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

  
 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:   

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Agnieszka Nurzyńska 

Gminny Ośrodek Kultury w Radzyniu Podlaskim, tel. 664 766 327,  

e-mail: gokis@radzynpodlaski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* 

 

……………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

w konkursie plastycznym. Mam świadomość, iż uczestnictwo w konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny). Imię i nazwisko może być publikowane za 

pośrednictwem mediów wskazanych w poniższych oświadczeniach - za odrębną zgodą.  

 

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

 Miejscowość i data                                                    Podpis uczestnika /rodziców uczestnika  

 

 

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Gminy Radzyń Podlaski oraz na 

portalu społecznościowym FACEBOOK prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu 

Podlaskim w celu promocji wydarzenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać 

zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

 

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

 Miejscowość i data                                                    Podpis uczestnika /rodziców uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie/przedstawianie nadesłanej pracy konkursowej  

za pośrednictwem mediów związanych z konkursem (strona www + Facebook), prezentacjach pokonkursowych 

w różnych formach utrwaleń (w tym w formie wystawy pokonkursowej). 

  

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

 Miejscowość i data                                                    Podpis uczestnika /rodziców uczestnika 

 

*niepotrzebne skreślić 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  

 

Data wyrażenia zgody:  
Podpis uczestnika konkursu/rodzica/ 
opiekuna prawnego Uczestnika*: 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski oraz Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim – jako organizatorzy Konkursu.  

2. Z Administratorami można skontaktować się za pomocą adresu siedziby Administratorów lub zgodnie z danymi 

kontaktowymi podanymi w Regulaminie. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl 

4. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

5. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 



6. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. Kryterium czasookresu przechowywania danych może być uzależnione od złożenia żądania odwołania 

udzielonych zgód na przetwarzanie danych.  

7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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. 

8. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Uczestnika konkursu narusza przepisy RODO. 

9. Co do zasady, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji 

międzynarodowych, jednakże w przypadku umieszczania zdjęć prac wraz z informacją o autorze pracy na portalu 

Facebook prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim może być za takie 

przetwarzanie uznane ze względu na fakt, iż w/wym portal ma swoją siedzibę w USA (państwie trzecim). 

Facebook przetwarza dane jak odrębny administrator na własnych zasadach określonych we własnych politykach 

prywatności. 

10. Podanie danych osobowych Uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne w przypadku zgłoszenia 

udziału w konkursie. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie.  


