
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 14/2022 z dnia 09.11.2022 r.
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĄTECZNA KARTKA Z DOBRZYNIEWA”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „ŚWIĄTECZNA
KARTKA  Z  DOBRZYNIEWA”,  który  polega  na  stworzeniu  kartki  świątecznej  z  motywem
podlaskim.  Konkurs  odbywa  się  na  zasadach  określonych  niniejszym  regulaminem,  zwanym  
w dalszej części „Regulaminem”, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, ul. Lipowa
71,  
16-002 Dobrzyniewo Duże. 

3. Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  w  biurze  Organizatora  oraz  na  stronie  internetowej:
www.gckdobrzyniewo.pl.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§2. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem  konkursu  jest  stworzenie  kartki  okolicznościowej  wyrażającej  nastrój
zbliżających  się  Świąt  Bożego  Narodzenia  z  odwołaniem  do  tradycyjnych,  świątecznych
elementów podlaskich. 

2. Zadaniem  uczestników  jest  przedstawienie  w  ww.  formie,  autorskiej  wizji  plastycznej,
obrazującej  tradycje  ludowe  i  (lub)  chrześcijańskie,  związane  z  czasem  Adwentu  oraz  Świąt
Bożego Narodzenia. 

3. Inspiracją  kartki  bożonarodzeniowej  mogą  być:  wycinanki  podlaskie,  stroje  ludowe  (w
szczególności strój podlaski nadbużański), wyroby rękodzieła artystycznego oraz obrzędy. 

§3. Cele konkursu

1. Rozbudzenie zainteresowania przemijającym zwyczajem obdarowywania się życzeniami na
pocztówkach świątecznych.
2. Propagowanie więzi rodzinnych przez kultywowanie tradycji Adwentu i Bożego Narodzenia

w formie przekazu międzypokoleniowego.
3. Kształtowanie zamiłowania do lokalnej tożsamości kulturowej.
4. Przybliżenie  bogatej  tradycji,  zwyczajów  i  obrzędów ludowych  charakterystycznych  dla
okresu bożonarodzeniowego. 
5. Rozwijanie wyobraźni oraz inspiracja do aktywności twórczej.
6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
7. Konfrontacja dokonań twórczych.

§4. Warunki uczestnictwa i zasady realizacji konkursu



1. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie kartki okolicznościowej wyrażającej nastrój
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z odwołaniem do tradycyjnych świątecznych elementów
podlaskich  oraz  dołączenie  poprawnie  wypełnionej  i  podpisanej  karty  zgłoszeniowej  wraz  ze
zgodami (załącznik nr 1). Karty zgłoszeniowe osób niepełnoletnich muszą być podpisane przez
rodzica/opiekuna prawnego.
2. Praca może być wykonana przez jedną osobę lub przez jedną rodzinę. 
3. Prace konkursowe rodzinne muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka/dzieci,  
z dopiskiem z kim wykonywana była praca np.: z mamą, z tatą, ciocią, rodzicami, dziadkami czy
starszym bratem /siostrą (Nie jest wymagane imię i nazwisko rodziców, dziadków i rodzeństwa).
4. Prace  zgłaszane  do  Konkursu  nie  mogą  naruszać  prawa,  w  tym  w  szczególności  dóbr
osobistych  osób  trzecich,  a  także  ogólnie  przyjętych  norm,  zawierać  materiałów  chronionych
prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
5. Uczestnik konkursu (lub jego opiekun prawny), zgłaszając swój/ swojego dziecka udział  
w konkursie, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do przedłożonych prac konkursowych i przenosi je na
Organizatora  w  zakresie  niezbędnym  do  jego  publikacji,  ekspozycji  i/lub  innego
rozpowszechniania;
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń
czasowych i  terytorialnych,  na polach eksploatacji  wskazanych w art.  50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90,
poz. 631 ze zm.)
c) wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  przez  Gminne  Centrum  Kultury  w
Dobrzyniewie  Dużym, zdjęć  oraz  nagrań  zawierających wizerunek wszystkich  uczestników
konkursu .

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 
7. Prace  w  nienaruszonym  stanie  (nie  rolować,  nie  zginać),  wraz  z  wypełnioną  kartą
zgłoszenia,  stanowiącą  załącznik  do  niniejszego  regulaminu,  należy  dostarczyć  do  Biura
Organizatora  tj.  
16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Lipowa 71, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego 
(o terminie dostarczenia decyduje data wpływu do Biura Organizatora).
8. Każdy uczestnik i każda rodzina mogą nadesłać tylko jedną pracę.
9. Technika wykonania jest  dowolna.  Wymagany format  projektu to  A5. Kartki  nie  należy
wypełniać tekstem życzeń.
10. W pracy nie mogą być zastosowane elementy z seryjnej produkcji np.: cekiny, plastikowe
elementy, figurki itp.
11. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
12. Organizator  zdyskwalifikuje  prace  naruszające  czyjeś  dobra,  zasady  współżycia
społecznego,  przepisy obowiązującego prawa oraz prace zawierające  obraźliwe akcenty  lub nie
spełniające wyżej wymieniony wymogów.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu.

§5. Terminy

1. Prace konkursowe należy przesyłać od 14 listopada do 02 grudnia 2022 r. do godz. 15:30
(decyduje data wpływu do Biura Organizatora).

2. Wyniki konkursu zostaną podane na profilu Fb oraz na stronie internetowej Organizatora –
www.gckdobrzyniewo.pl  w  ciągu  7  dni  od  rozstrzygnięcia  konkursu.  Dodatkowo  zwycięzcy
zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozdania lub przesłania nagród.

3. Prezentacja wystawy pokonkursowej odbędzie się po ogłoszeniu wyników, a o jej terminie
uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 

§6. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu



1. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa, którą tworzą osoby powołane przez Organizatora.

2. Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę następujące elementy:

a) zgodność  tematu  pracy  konkursowej  z  przedmiotem  Konkursu  (w  szczególności
odwołanie do motywu tradycji Podlasia);

b) ogólny wyraz  artystyczny  (estetyka  i  prawdopodobieństwo samodzielnego  wykonania
pracy, walory plastyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, staranność wykonania).

3. Prace Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej
przedstawicieli i dotyczą jedynie dokonania wyboru zwycięzców Konkursu.

4. Komisja  Konkursowa  czuwa  nad  prawidłowym  przebiegiem  Konkursu  i  wybiera  jego
laureatów.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§7. Nagrody

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac.

2. Za najlepsze prace przewidziano nagrody rzeczowe.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz prawo nieprzyznawania
wszystkich nagród.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnej  modyfikacji  zwycięskiego
projektu,  
z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  reprodukowania  fotografii  prac
konkursowych w celach reklamowych (na stronie internetowej GCK,

4. Niewłaściwe/niezupełne  wypełnienie  karty  zgłoszeniowej  skutkuje  wykluczeniem  z
Konkursu.

5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w
celach wynikających z Regulaminu , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
nr  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. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, w tym celu powinni
skontaktować  się  
z Organizatorem, który jest administratorem danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Pełny obowiązek informacyjny zawarty jest w załączniku nr 1.

6. Nadesłane  prace  mogą  być  rozpowszechniane  w  publikacjach  wydawanych  przez
Organizatora,  
w innych materiałach reklamowych oraz prezentacjach multimedialnych (prasa, radio, telewizja,
Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących konkurs.

7. Autor i/lub opiekun oświadcza/ją, że przenoszą pełnię praw autorskich na Organizatora, bez
wynagrodzenia.



8. Prawa autorskie  do nadesłanych prac przechodzą na własność Organizatora,  który może
wykorzystać otrzymane projekty, wysyłając je z życzeniami do zaprzyjaźnionych placówek. Udział
w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu,  zgodą  na  powielanie
zgłoszonych projektów, publikację materiałów z przebiegu konkursu i wizerunku fotografowanych
osób. 

9. Informacje  związane  z  Konkursem  można  uzyskać  w  Biurze  Organizatora  oraz   pod
numerem tel. 501 324 937. 



Załącznik nr 1 do regulaminu 
konkursu na wieniec dożynkowy

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĄTECZNA KARTKA Z DOBRZYNIEWA”

DANE AUTORA DO KORESPONDENCJI
Imię i nazwisko adres Numer telefonu e-mail

Oświadczenia
□  Oświadczam, że  zapoznałem  się  z  treścią  Regulaminu  Konkursu  Plastycznego  „ŚWIĄTECZNA  KARTKA  
Z DOBRZYNIEWA” akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zapisów.
□  Oświadczam, że przysługuje mi pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłoszonej na konkurs
pracy  oraz  że  przekazana  przeze  mnie  praca  nie  narusza  praw  osób  trzecich.  Zaś  w  przypadku  zgłoszenia
roszczeń  przez  osoby  trzecie  do  pracy  konkursowej  w stosunku do Organizatora  Konkursu zobowiązuję  się
wstąpić  do  sprawy  
i pokryć wszelkie poniesione przez Organizatora koszty w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich.
□  Wyrażam  zgodę na  podawanie  do  publicznej  wiadomości  (media  tradycyjne  i  elektroniczne,  portale
społecznościowe) mojego imienia i nazwiska jako uczestnika konkursu.
□ Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora moich praw autorskich osobistych w zakresie
decydowania o nienaruszalności treści i formy pracy; decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu pracy
publicznie; decydowanie o nadzorze nad sposobem korzystania z pracy.
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora praw pokrewnych do prac konkursowych
(dotyczy zarówno całości jak i dowolnych części) na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w mediach elektronicznych, w szczególności na
stronach internetowych i mediach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych,
ilościowych oraz terytorialnych, w celu promowania działalności Organizatora.

                                                                                                                                                                
Miejscowość, data Czytelny podpis autora*

                                       
Jako rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyrażam zgodę w powyższym zakresie.

                                                                                                                                                                
Miejscowość, data Czytelny podpis opiekuna prawnego *

*W przypadku gdy niepełnoletni uczestnik nie ukończył 16. roku życia, zgodę wyraża rodzic / opiekun prawny. 
W przypadku gdy niepełnoletni uczestnik ukończył 16. rok życia, zgodę wyraża zarówno uczestnik, jak i rodzic /
opiekun prawny.



......................................
(miejscowość i data)

KONKURS PLASTYCZNY
„ŚWIĄTECZNA KARTKA Z DOBRZYNIEWA”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do konkursu.
Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. 

…………………………..……..………….
(podpis osoby zgłaszającej)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę(-y) na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz na  nieodpłatne
wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojej osoby zarejestrowanego podczas realizacji konkursu poprzez publikację
zdjęć  oraz  materiału  wideo  bez  konieczności  każdorazowego  ich  zatwierdzania  na  stronach  WWW,  w  powstałych
publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji. 
Przyjmuję do wiadomości, że zgoda
• Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  
• Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo wykonanych podczas realizacji  KONKURSU,
• Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozy-

cji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nie-
etyczne. 

Zrzekam się  niniejszym wszelkich  roszczeń,  w tym również  o  wynagrodzenie  (istniejących i  przyszłych)  względem
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym z tytułu wykorzystania wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

…………………………..……..………….
 (podpis osoby zgłaszającej)

(*) – niepotrzebne skreślić
 

Klauzula informacyjna
Przyjmuję do wiadomości, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 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, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy
ulicy Lipowej 71 reprezentowane przez Dyrektora.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu   l  ub pisemnie na adres Administratora danych
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. Pana/Pani zgody w celu organizacji KONKURSU.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pod -

mioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepi-
sów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 
 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu pra -

wo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 War -
szawa.

2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie na naj-

piękniejszy wieniec dożynkowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolna.

mailto:iod@eterneco.eu

