
REGULAMIN konkursu pt. „Koszyk Wielkanocny” 

 

 
ORGANIZATOR: 

 

Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Ul. 20 Października 30 

63-000 Środa Wielkopolska  

 

 

TERMIN: 

 

29.03.2021 r. – 5.04.2021 r. 

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 6 kwietnia 2021 r. 

 

 

PRZEDMIOT KONKURSU : 

 

Przedmiotem konkursu jest zdjęcie przystrojonego samodzielnie koszyka wielkanocnego. 

 

 

CELE KONKURSU: 

 

-popularyzacja zwyczaju przygotowania tradycyjnego koszyka wielkanocnego, 

-rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników, 

- stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

-umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju Świąt Wielkanocnych. 

 

UCZESTNICY: 

 

Konkurs kierowany jest do mieszkanców Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Wlkp. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

-przesłanie zdjęcia przystrojonego samodzielnie koszyka wielkanocnego oraz wypełnionej karty 

zgłoszeniowej 

-każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę przestrzenną 

-praca powinna być wykonana samodzielnie; 

-prace konkursowe w postaci zdjęcia wykonanych koszyków należy wysłać emailem na adres: 

oksroda.promocja@gmail.com lub w wiadomości prywatnej przez portal Facebook 

https://www.facebook.com/oksroda 

 

mailto:oksroda.promocja@gmail.com


KARTA ZGŁOSZENIOWA 

IMIĘ               ………………………………………………………………………………………….. 

NAZWISKO          ………………………………………………………………………………….. 

DATA URODZENIA            …………………………………………………………………………. 

ADRES          ………………………………………………………………………………………………. 

ADRES E-MAIL     …………………………………………………………………………………………… 

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

NR. TEL        …………………………………E-MAIL………………………… 

PODPIS OPIEKUNA…………………………………………………………….. 

 

 

KRYTERIA OCENY: 

 

Jury oceniać będzie: 

- zgodność pracy z regulaminem i tematem konkursu, 

-technikę i jakość wykonania, 

-walory artystyczne, 

-estetykę. 

 

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie www.oksroda.pl oraz 

https://www.facebook.com/oksroda 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

-Zgłoszenie koszyków do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

-Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród; umieszczenia danych w materiałach 

publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora w celu promocji konkursu 

lub idei konkursu. 

-Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

-Wszystkich informacji dotyczących spraw nie wyszczególnionych w regulaminie udziela Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis uczestnika/opiekuna osoby niepełnoletniej……………………………………………… 

 

 

 

http://www.oksroda.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

realizacji – Konkursu „Koszyk Wielkanocny” organizowanego przez  

Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp. 

 

 

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 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20 października 30, 63-000 Środa Wielkopolska, tel.: 

61 285 23 05, e-mail: sekretariat@oksroda.pl  

 

2. Informacje kontaktowe powołanego inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: 

iod@lesny.com.pl 

 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie pt. „II Domowe SHOW 

Taneczne”, w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), którą to stanowi 

Pani/Pana zgłoszenie do udziału w konkursie pt. „Koszyk Wielkanocny” organizowanym przez 

Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej. 

 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie 

stosownych umów powierzenia zawartych z Ośrodkiem Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Środzie Wielkopolskiej. 

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo 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. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni od dnia zakończenia 

wydarzenia. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu podjęcia udziału w konkursie pt. 

„Koszyk Wielkanocny” organizowanym przez Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Środzie Wielkopolskiej. 

mailto:sekretariat@oksroda.pl
mailto:iod@lesny.com.pl


 

10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub 

profilowaniu. 


