
REGULAMIN KONKURSU 

„POCZTÓWKA Z MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs plastyczny pt. „Pocztówka z mojej miejscowości” skierowany jest do dzieci i młodzieży                                                                       

zamieszkującej na terenie gminy Dobra. 

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Dobrej. 

3. Cele konkursu: 

 promowanie własnej miejscowości, w której mieszkam, 

 bliższe zapoznanie się z przeszłością, historią, jak i teraźniejszością własnej okolicy, 

 popularyzowanie pracy twórczej dzieci i młodzieży, 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki pocztowej z miejscowości z terenu gminy Dobra. 

2. Format pocztówki: A5 lub A6 (nie większy!), preferowany grubszy papier. 

3. Pracę konkursową należy wykonać własnoręcznie dowolną techniką . 

4. Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę tj. pracę plastyczną jest również zobowiązany do:  

 umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię, nazwisko oraz 

wiek, a także numer kontaktowy do rodzica/opiekuna . 

Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane nie zakwalifikują się do 

konkursu.  

 



 

 

 

5. Prace konkursowe wraz z podpisaną zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie (Załącznik do 

Regulaminu) należy dostarczyć do dnia 29.05.2020r. włącznie.  

6. Prace należy wrzucić do przygotowanej skrzynki znajdującej się w Centrum Kultury w Dobrej. 

7. Każdy uczestnik może wrzucić max. jedną pocztówkę. 

8. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i indywidualnymi. 

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków podanych powyżej wiązać 

się będzie z niezakwalifikowaniem pracy do konkursu lub utraty prawa do nagrody. 

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.  

11. Uczestnikom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

 

 KOMISJA KONKURSOWA I PUBLIKACJA WYNIKÓW 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów składa się z min. 2 osób. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu.  

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów i 

przydzieli im odpowiednie miejsca.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

4. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu 

telefonicznie do dnia 5.06.2020r.   

5. Wyniki konkursu zostaną również podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www. centrumdobrejkultury.pl  oraz na oficjalnym profilu Organizacji na facebooku. 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 

Uczestnika pracy konkursowej z przyczyn od niego niezależnych.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika Konkursu.  

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać pod nr.tel : 519-376-202,  

 e-mail:  centrumkulturywdobrej@gmail.com, ck@dobra24.pl 
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OŚWIADCZENIE RODO 

1. Nadesłanie pracy konkursowej powoduje wyrażenie zgody na udział w Konkursie.  

2. Uczestnicząc w konkursie świadomie i dobrowolnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska) oraz danych osobowych Państwa dziecka (w 

zakresie imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) zgodnie z przepisami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z 

przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.  

3. W przypadku gdy dziecko zostanie laureatem Konkursu, wyrażają Państwo zgodę poprzez udział 

w konkursie na upublicznienie przez CK w Dobrej danych osobowych w zakresie imienia i 

nazwiska wieku, nazwy i adresu szkoły oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu 

wizerunku dziecka utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w dowolnej 

formie i bez ograniczeń czasowych.  

4. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych 

osobowych jest Centrum Kultury w Dobrej.  

5. W CK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-

mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.  

6. CK w Dobrej jako administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe i dane osobowe 

Państwa dziecka na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w 

Regulaminie Konkursu, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co 

stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W 

każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

Konkursie.  

8. Zgoda może zostać cofnięta poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres administratora, 

bądź adres mailowy. Okres przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe i dane 

osobowe Państwa dziecka, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy 

przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania 

dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych CK w 

zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z 



przepisów prawa. Dane nienagrodzonych Uczestników Konkursu oraz ich rodziców lub 

opiekunów prawnych zostaną niezwłocznie usunięte po rozstrzygnięciu konkursu.  

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestnika jeżeli zostanie laureatem Konkursu w zakresie imienia i nazwiska, 

wieku, nazwy i adresu szkoły oraz wizerunek dziecka mogą zostać podane do publicznej 

wiadomości na podstawie wyrażonej zgody.  

2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z 

przepisów prawa, jak również mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w 

imieniu CK (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, 

podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak 

również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. 

podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.  

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

      Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:  

 prawo dostępu do danych osobowych;  

 prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;  

 prawo do usunięcia danych osobowych;  

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 

RODO;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO  

1. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.  

2. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych i danych Państwa dziecka. 

3. Zgodnie z RODO nie przysługuje Państwu na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych CK ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do 

udziału w Konkursie.  

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

1. W oparciu o Pani/Pana i dziecka dane osobowe CK nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i 

dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.  



2. CK nie przewiduje przekazywania Pani/Pana i dziecka danych osobowych do państwa trzeciego 

(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.  

3. Udział w konkursie powoduje, że zapoznali się Państwo się z treścią Regulaminu Konkursu, który 

w pełni akceptują.  

4. Przekazując pracę konkursową wykonaną zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w przypadku, 

gdy Państwa dziecko zostanie laureatem konkursu, z chwilą zatwierdzenia rozstrzygnięcia 

Konkursu przez CK nieodpłatnie przenoszą Państwo na Organizatora majątkowe prawa autorskie 

do pracy konkursowej, do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania 

pracą, w całości i we fragmentach, bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań, we 

wszystkich wersjach językowych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880, z późn. zm.), w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, a w 

szczególności na nośnikach audio lub wideo, dysku komputerowym oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, bez względu na technologię zapisu, rodzaj 

i pojemność nośnika, wprowadzanie do pamięci komputera;  

b) wszelkie rozpowszechnianie, w tym: 

 obrót oryginałem lub egzemplarzami pracy konkursowej wytworzonymi zgodnie z pkt 1, w 

tym przy użyciu Internetu, sieci telefonii komórkowej oraz wszelkich innych środków 

przekazu,  

 wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utrwalono pracę konkursową,  

 nadawanie i reemitowanie, przy pomocy wszelkich środków przekazu i  

 jakąkolwiek techniką, w tym naziemną, cyfrową lub satelitarną, poprzez sieci kablowe,  

 publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pomocą Internetu, sieci 

telefonii komórkowej oraz wszelkich innych środków przekazu,  

 publiczne wystawianie, wyświetlanie;  

 tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu pracy 

konkursowej – korzystanie z nich i rozporządzanie nimi na wszystkich znanych w dniu 

przeniesienia polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), a w 

szczególności na polach eksploatacji określonych w pkt 1-2. 

5. Powierzam Organizatorowi wykonywanie osobistych praw autorskich do pracy konkursowej bez 

wynagrodzenia na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji i bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. W szczególności Organizator uprawniony jest do:  



a) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania pracy 

konkursowej w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi dziełami, nadzoru nad 

sposobem korzystania z nich, 

b) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania decyzji 

oznaczeniu pracy konkursowej, imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub rozpowszechniania 

jej anonimowo,  

c) do decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności,  

d) wykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z pracy konkursowej.  

 

6. Organizator ma uprawnienie do korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania pracą 

konkursową, w szczególności w celach informacyjnych i promocyjnych, edukacyjnych 

realizowanych przez CK w trakcie różnorodnych przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem 

wszelkich środków technicznych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia. 

  



Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

„Pocztówka z mojej miejscowości” 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA 

w konkursie plastycznym „ Pocztówka z mojej miejscowości” 

 

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec: 

___________________________________________________ 

                         (imię, nazwisko i wiek dziecka)  

udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (pozostającego pod moją prawną opieką)  

w konkursie plastycznym „ Pocztówka z mojej miejscowości ” i oświadczam, że: 

1. zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję  

2. praca konkursowa jest pracą własną, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i nie 

narusza praw osób trzecich  

3. przenoszę nieodpłatnie na Organizatora egzemplarz pracy konkursowej  

4. wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do 

pracy konkursowej oraz zezwalam na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: utrwalania w dowolnej formie, 

zwielokrotniania, w tym do druku w dowolnej ilości egzemplarzy oraz rozpowszechniania, w tym 

do publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym (Internet, prasa) 

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka dla celów 

niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Powyższe dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem 

świadoma/świadomy przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany. 

 

 

 

______________________________                                  _____________________________________ 

           Miejscowość, data                                                                imię i nazwisko oraz czytelny podpis  

                                                                                                                    rodzica/opiekuna prawnego 

 


